Doporučené vybavení na tábor
Oblečení
alespoň dvoje dlouhé kalhoty, alespoň dvoje kraťasy, větrovka, pláštěnka, čisté spodní
prádlo a ponožky na každý den, minimálně sedm triček, plavky, alespoň tři mikiny nebo
svetry, čepice, pohorky, tenisky, sandály, holinky, oblek k táborové hře, pyžamo, kroj,
krojový šátek + turbánek a kalhoty/sukně ke kroji
Na spaní
spacák a karimatka
Drobnosti
ramínko na kroj, baterka + náhradní baterie, dopisní potřeby, pastelky, igelit 200 x 50 cm pod
karimatku, věci na schůzku, nůž, dvoudílný ešus (podepsaný), hrneček (podepsaný), příbor
(podepsaný), Sahiho kapsy, brýle proti sluníčku, kapesné (určitě bude stačit 100 Kč), kniha,
kniha do společné táborové knihovny, hudební nástroj, stolní hra, fotoaparát... Neberte si s
sebou mobily, rádia, mp3 přehrávače!
Toaletní potřeby
mýdlo, šampon, pasta, kartáček na zuby, ručníky, hřeben, krém na opalování, mýdlo na
praní, přípravek proti komárům
Stavba stanu
a) Věci pro stanové dvojice skautů/skautek: – ostrá pila, 1kg hřebíků 70mm, 1/2kg hřebíků
40-50mm, petrolejka, metr (min. 2m), 3 role voskového (úklidového) papíru, 2 velké
bednové panty, šrouby do pantů, připínáčky, prádelní šňůra
b) Věci pro stanové dvojice vlčat/světlušek: 1/2kg hřebíků 70mm, 1/2kg hřebíků 40-50mm,
petrolejka, metr (min. 2m), 3 role voskového (úklidového) papíru, připínáčky, prádelní šňůra
c) Každý bude potřebovat – sekyra, štípací kleště
Světlušky a vlčata věci na stavbu stanu zabalí zvlášť a popíší je jmény stanové dvojice.
Do kuchyně
utěrka, sklenička marmelády nebo okurek
Na cestu
a) Zavazadlo - batoh (ne krosna, ani kufr)
b) Jídlo - jídlo na den příjezdu + snídaně na další den, dostatek pití na cestu (1,5 l lahev)
c) Doklady - občanský průkaz (kdo má), prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (ze dne odjezdu
na tábor)
___________________________________________________________________________
Těžké (ale ne křehké) věci je možno poslat předem v podepsaném balíku (nejlépe v dobře
sbaleném pytli z tvrdého igelitu), který je nutno přinést na „Bednování“ do klubovny. Nesmí
být příliš velký – máme omezené možnosti.
Bednování
Úterý 25. 6., 17:00 - 19:00, Nitranská 16, Praha 3

