DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Každé dítě musí mít spací pytel a prostěradlo na
stanovou matraci.
Na přání lze od nás pro dítě zapůjčit deku přikrývku. Dětem rovněž zapůjčujeme slavnostní
tričko na nástup (košile netřeba).
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nerezové. Nepotřebují ani vlastní utěrku.
Každý stan je vybaven rohoží, poličkou na věci
a na kufr, matrací, povlečeným polštářkem,
ramínkem na oděv.
Mokré věci se suší ve vytápěné sušárně, proto
je nezbytně nutné označení všech věcí jménem.
možnostech zasílat zapomenuté věci nebo
předávat věci omylem odvezené.

JITŘENKA
SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ
TÁBOR

ODĚV

(je uváděn včetně toho, co si doveze na sobě)
letní bunda,
svetr,
dlouhé kalhoty,
krátké kalhoty 3x,
spodní prádlo 10x,
plavky 2x,
tričko 6x,
nátělník (triko s dlouhým rukávem)
čepice nebo klobouček,
šátek,
10 párů ponožek,
pláštěnka,
pyžamo, resp. teplé oblečení na noc (tlusté
ponožky, případně punčocháče)*,
tepláková souprava + navíc teplákové kalhoty
Děvčata navíc:
sukýnka či letní šaty,
pevné boty,
sandály (musí vydržet běh lesem do potoka),
tenisky,
gumáky.
Rodiče prosíme,

HYGIENICKÉ A JINÉ POTŘEBY

2 ručníky,
kapesníky,
plátěný sáček na špinavé prádlo,
zubní kartáček, pohárek, pasta,
hřeben, sponky a ozdoby do vlasů,
mýdlo v krabičce (nebo gel), žínka, šampon
(ideální je, pokud dítě vše může do sprch nosit
v kabelce či pytlíku),

knížka na čtení,
zpěvník, zápisník, tužka, propiska, pastelky,
náčrtník,
hudební nástroj
budově), noty (včetně not na klavír)
brýle dioptrické i sluneční
léky, pokud je dítě pravidelně užívá

DOPORUČUJEME OPALOVACÍ KRÉM
S UV FILTREM.
vlastní hračka (panenka, zvířátko apod.)
Nedoporučujeme dávat dětem s sebou MOBILNÍ
TELEFON. Mobilní telefony nebude možné v
průběhu tábora nabíjet.
Zveřejníme pro vás telefonní kontakty na
vedoucí družin. Dětem telefonování domů
během tábora nesvědčí.

POTŘEBY K TÁBOŘENÍ

spací pytel (dětský pro komfortní spaní v 5 °C),
prostěradlo (na stanovou matraci),
baterka s baterií,
batůžek, lahev na vodu

doporučujeme noční výbavu nabalit dvakrát

NEPOVINNÉ VĚCI

Na lístku napsané adresy, kam má dítě napsat.
Peníze na známky. Pohlednice a známky dodáme.
Hadřík na boty.

VŠECHNY VĚCI, ZEJMÉNA PRÁDLO, PONOŽKY,
TEPLÁKY, PLAVKY, OBUV, MUSÍ BÝT OZNAČENY!
Věci se naskládají do kufříku nebo batohu.
Z vlastních úspor kapesné cca 60,- Kč.
Na cestu větší svačinu.
Sladkostí prosím zabalte pouze přiměřené
množství. Můžete poslat sladkosti pro
desetičlennou družinku, které bude dítě členem.

