PROSÍME VÁS, BALTE DĚTEM VĚCI DO KUFRŮ, NIKOLIV DO SPORTOVNÍCH TAŠEK!
Povinné vybavení













průkaz zdravotní pojišťovny v obálce A6 se jménem dítěte (odevzdejte při odjezdu)
spací pytel včetně obalu
karimatka
starší prostěradlo na povlečení molitanové matrace ve stanu
jídelní potřeby: příbor, trojdílný ešus, hrneček, polní láhev – min. 0,7 l a utěrka
kvalitní baterka + náhradní baterie a žárovka (ve stanech ani v lese není zavedena
elektřina)
gumové holinky
kvalitní pláštěnka s kapucí (ne mikrotenová, která se roztrhne o první větev v lese)
pevné boty na výlety a putování, ideálně kotníkové + kvalitní ponožky
krosna nebo batoh s konstrukcí pro třídenní putování vhodné velikosti (děti si nesou:
spacák, karimatku, jídlo, pláštěnku, náhradní oblečení)
větší igelitové pytle na zabalení spacáku a karimatky při putování
šátek (na hry) - důležité

Základní vybavení (v přiměřeném množství k délce pobytu)

















spodní prádlo
ponožky slabší i silnější
trička s krátkým rukávem
košile nebo triko s dlouhým rukávem
krátké kalhoty
dlouhé kalhoty
teplý svetr nebo mikina
tepláková souprava
bunda (větrovka)
pyžamo nebo slabší tepláky určené výhradně na spaní
plavky
plátěná čepice
sandály nebo plážové pantofle
plátěná obuv - tenisky
pevná sportovní obuv z kůže nebo koženky
toaletní potřeby: ručníky, mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben, šampon, kapesníky,
tmavé sluneční brýle, opalovací krém (toaletní papír bude k dispozici)

Doporučené vybavení
repelent proti komárům a klíšťatům (ne pěnový)
malý chlebník, ledvinka nebo baťůžek na drobnosti
látkové pytle na špinavé prádlo (ne igelit !)
dopisní papíry se známkami a psací potřeby
krabička poslední záchrany (malé šití, zavírací špendlíky, složený list papíru, malá tužka,
provázek cca 5 m, kousek křídy, … )
 malá kniha
 (hudební nástroj)







Osvědčilo se
 nalepit do kufru seznam věcí (na víko)
 všechny věci označit jmenovkou nebo značkou, a to i jídelní potřeby (např. sprejovou
barvou, nesmyvatelným fixem)
 nedávejte dětem, prosím, nové "nevyšlápnuté" boty
 kapesné cca 150,- Kč (možno předat v obálce oddílovému vedoucímu)

