Seznam povinného a doporučeného vybavení
Výzbroj:
spací pytel, batoh na výlety, baterka + náhradní monočlánky, nůž (zavírací nebo
v pouzdře – bude uložen u vedoucího oddílu), ešus, příbor, hrnek na pití, igelitové
sáčky (tašky) na špinavé prádlo, karimatku, polní láhev (plechová nebo PVC), 4 m
provázku, tužka a propiska, poznámkový blok, šití

Výstroj:
gumové holiny, pevná turistická obuv, sportovní obuv, letní vzdušná obuv, obuv do
vody, pláštěnka z pevného materiálu, ponožky, trička, košile, mikiny, teplákové
soupravy, kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr, tílka, spodní prádlo
v dostatečném množství, plavky, u neplavců kruh nebo rukávky, pokrývka hlavy, ,
bílé triko na malování, kapesníky, šátek, oblečení na spaní (tepl. souprava nebo
pyžamo)

Hygienické vybavení:
toaletní papír, mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby a kelímek, hřeben a
zrcátko, utěrku, ručníky, opalovací krém s UV-filtrem, brýle proti slunci, přípravek
proti klíšťatům, jednorázové roušky 14.ks. a osobní desinfekci (atestovaný
anticovid)

Další vybavení:
kniha, pastelky, malé nůžky, hudební nástroj (může být uložen u vedoucího tábora),
společenská hra

Kapesné:
Dle uvážení rodičů, doporučujeme cca 200,-Kč (jednodenní výlet) – v průběhu tábora
mají účastníci možnost uložit peníze u hospodáře tábora, provozovatel neručí za ztráty
neuložených peněz.
Vybavení účastníka na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se
naprostou většinu času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít
především starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je
dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná, doporučujeme nevybavovat dítě novou
obuví (především turistickou) a před odjezdem na tábor překontrolovat, zda
velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte!!!

Seznam povinného a doporučeného vybavení
Výzbroj:
spací pytel, batoh na výlety, baterka + náhradní monočlánky, nůž (zavírací nebo v pouzdře
– bude uložen u vedoucího oddílu), ešus, příbor, hrnek na pití, igelitové sáčky (tašky) na
špinavé prádlo, karimatku, polní láhev (plechová nebo PVC), 4 m provázku, tužka a
propiska, poznámkový blok, šití

Výstroj:
gumové holiny, pevná turistická obuv, sportovní obuv, letní vzdušná obuv, obuv do vody,
pláštěnka z pevného materiálu,ponožky, trička, košile, mikiny, teplákové soupravy,
kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr, tílka, spodní prádlo v dostatečném množství,
plavky, u neplavců kruh nebo rukávky, pokrývka hlavy, zelená košile nebo triko, bílé triko
na malování, kapesníky, šátek, oblečení na spaní (tepl. souprava nebo pyžamo)

Hygienické vybavení:
toaletní papír, mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby a kelímek, hřeben a zrcátko,
utěrku, ručníky, opalovací krém s UV-filtrem, brýle proti slunci, přípravek proti klíšťatům,
jednorázové roušky 14.ks a osobní desinfekci (atestovaný anticovid)

Další vybavení:
kniha, pastelky, malé nůžky, hudební nástroj (může být uložen u vedoucího tábora),
společenská hra

Kapesné:
Dle uvážení rodičů, doporučujeme cca 200,-Kč (jednodenní výlet) – v průběhu tábora mají
účastníci možnost uložit peníze u hospodáře tábora, provozovatel neručí za ztráty
neuložených peněz.
Vybavení účastníka na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou
většinu času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv
a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na tábor vybaveno, by
měla být pohodlná, doporučujeme nevybavovat dítě novou obuví (především turistickou) a
před odjezdem na tábor překontrolovat, zda velikost obuvi odpovídá potřebám
dítěte!!!

