SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR – SVĚTLUŠKY, SKAUTKY
MASTY 2016
TENTO SEZNAM LZE UPRAVIT DLE POŘÁDKUMILOVNOSTI KAŽDÉ SVĚTLUŠKY A SKAUTKY , PŘÍPADNĚ O NÁVŠTĚVNÍ NEDĚLI
PŘIVÉST ČISTÉ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ.

Oděv, prádlo, textil, obuv
Junácký kroj (= košile/tričko, šátek, turbánek)
Kapesníky
Kalhoty dlouhé
Plavky
Lehčí bunda či větrovka
Kraťasy
Teplejší bunda (s kapucí)
Ponožky teplé i slabé
Svetr, mikina
Kšiltovka proti slunci nebo klobouk
Tepláková souprava
Šátek na krk
Oblečení jenom na spaní
Pohorky nebo podobná treková obuv
( tepláková souprava nebo termoprádlo .)
(vyšlápnutá, nainpregnovaná)
Trička /krátký i dlouhý rukáv/
Kecky, sandály a obuv do vody
Spodní prádlo
Gumáky neděravé(!)
Teplá čepice + rukavice / hlídka apod./
Osobní hygiena
Kartáček a pasta na zuby, kelímek nebo hrneček Utěrka na nádobí (nebo čistý hadřík)
Mýdlo v krabičce/sprchov.gel/ hřeben, šampon
Ručník a osuška (nebo župánek)
Opalovací krém, jelení lůj
Repelent
Papírové kapesníčky
Sluneční brýle
Osobní a tábornické potřeby
Teplý spacák+vložka do spacáku
KPZ (Krabička Poslední Záchrany)
Karimatka, deka + polštářek
Nepromokavá (pevná) pláštěnka
Nůž kapesní dobře broušený
Baterka
Ešus třídílný, lžíce, plecháček s ouškem
Provázek (uzlovačka)
Polní láhev (na výlet, v táboře se pije z plecháčku) Zápisník, tužka, pastelky
Kapsář do stanu + ramínko
Dopisní papír, obálky /adresy/+známky
Batoh na výlety /středně velký/
Něco málo peněz k útratě dle uvážení
Očkovací průkaz + kartička pojištěnce!!!
Prohlášení o bezinfekčnosti - vyplněné v den odjezdu
Froté prostěradlo nebo deka na zapůjčené molitanky.
Další věci podle osobní potřeby a zálib (kytara, flétna, zpěvníky, kniha, karty, plyšák, atd.).
Určitě nebrat: rádia, přehrávače, mobily a další věci, od kterých si jedeme na tábor
odpočinout.
Prádlo nejlépe z přírodních materiálů (bavlna apod. – uměliny nesají pot- vyrážka); lepší jsou
starší kusy, u kterých nevadí, když přijdou k úhoně!!!
Oblečení (příp. boty) vhodným způsobem označit (podepsat).
Nejlepší je oblečení zabalit do staršího kufru / holky mají přehled/ a ostatní osobní věci do
plastového boxu s víkem, který si dají pod postel.

