SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ NA TÁBOR
- spací pytel

- karimatka
- prostěradlo (klasická velikost, nejlépe strečové – natahovací)
- lehká deka (není nutné – ale doporučuje se pro zimomřivé děti)
- batoh s pevnými zády („krosna“) – přiměřené velikosti dítěte, tak aby bylo možné zabalit oblečení na tří denní
putování včetně jídla a pití.
- malý batoh na výlety
- kalhotky, slipy, trenýrky v úměrném počtu
- trička, krátký rukáv
- trička, dlouhý rukáv
- spací úbor
- teplý svetr, fleece bunda, mikina
- tepláky
- funkční pláštěnka sahající pod kolena dítěte
- lehká obuv (např. „crocs“)
- bavlněné ponožky slabší
- bavlněné ponožky silné
- "kraťasy"
- 1 tričko určené pro táborový potisk (světlé, nejlépe jednobarevné, hladké, ideální materiál bavlna)
- toaletní potřeby včetně kartáčku na zuby
- ručníky, osušky
- psací a kreslící potřeby
- čepice proti slunci
- šňůra na prádlo a pár kolíčků na sušení u chatky / stanu
- sportovní obuv (tenisky)
- zavřená pevná obuv, (vhodná do lesa a do terénu za každého počasí)
- gumovky (nemusí být módní, hlavně aby byly funkční)
- plavky
- papírové kapesníky
- šátek (čtyřcípý)
- tašku nebo vak na špinavé prádlo (nikoli z PVC)
- nerozbitný hrníček pro každodenní používání, (plech, plast), podepsaný nesmazatelným popisovačem
(např. lakem na nehty, vyrytím apod.)
- lžíce
- ešus
- táborový kostým motivovaný táborovou hrou
- baterka
- 2 reflexní pásky k připnutí na oděv nebo batoh
- krém s ochranným faktorem, jelení lůj, přípravek proti komárům, klíšťatům apod.
- dobře vymývatelná láhev na pitnou vodu cca 0,5 L (nenahrazovat pet láhvemi o větším objemu)
- brýle proti slunci (pokud je dítě umí nosit)
- léky, které dítě užívá (nutno odevzdat zdravotníkům)
- knihu, karty, kostky, hudební nástroj apod.
- táborový zpěvník (pokud jej dítě má)
- známky a obálky na dopisy (doporučujeme dopisy nebo pohledy předepsat adresou domů)
Vybavte své děti oblečením, které množstvím odpovídá třítýdennímu táboru a nebude vám,
vadit, když děti věci zničí. Velmi doporučujeme, aby si dítě zabalilo své věci samo! Seznamte své děti s novým
oblečením, které jste mu zakoupili před LT. Veškeré věci doporučujeme podepsat příjmením a jejich seznam vylepit do
zavazadla, (monogram či např. „Jakub S.“ nic neřeší). Pro balení doporučujeme kufr, který je pro ubytování v chatce i
stanu vhodnější než cestovní taška či krosna apod., (dítě má i větší přehled o svých věcech).
Důrazně žádáme, aby si děti nebraly na LT ELEKTRONIKU. Výrazně narušují chod tábora v přírodě, a
organizátor LT za ně neručí.

