Seznam věcí na tábor
Co na sebe na cestu?
Skautský kroj:
košile/tričko (skautské)
kraťasy/sukni/kalhoty ke kroji (zelené, hnědé, šedé)
skautský šátek s turbánkem
pohodlné boty

Do batůžku na cestu sbalit:
pláštěnku
kapesníky
peněženku s trochou peněz
průkazku na autobus a vlak dokládající věk
jídlo na cestu
pití v plastové láhvi (označené) aspoň 1,5 litru
čepice proti slunci
bundu (větrovku)

Co na noc?
karimatku
teplý spací pytel
noční úbor (např. teplákovou soupravu)
teplé ponožky (+ čepici)

Nezapomenout:
svoje léky
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vystavuje lékař)
potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů
kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Co se jistě bude hodit?
kartáček na zuby a pastu
ručník 2x
ekologicky rozložitelné mýdlo/sprchový gel/šampón
plavky, krém na opalování
repelent
náhradní boty (tenisky/botasky)
boty do mokra (gumáky)
baterku + náhradní vnitřky
cca 6 kolíčků na prádlo
šitíčko (jehla, nit), KPZ
(hudební nástroj)
sáček na špinavé oblečení
1 roli toaletního papíru

Kam s tím?
do staršího kufru (skauti a skautky do batohu)
pod zavazadlo kus igelitu

Další oblečení:

Nepřipouští se:

kalhoty/sukni do civilizace
kalhoty a tepláky do přírody
min. 3 trička + 2x dlouhý rukáv (košile)
spodní prádlo (v průběhu lze přeprat)
ponožky, podkolenky
svetr, mikinu

alkoholické nápoje
nadprůměrná lenost a špatná nálada
nedoporučujme elektronické hračky a mobily

Na jídlo:
vícedílný ešus a hrnek – označit
příbor (v plátěném pytlíčku) – označit

Na táborový program nezapomenout:
šátek na hry
kapesní nůž
skautský zápisník, psací potřeby
uzlovačku
Stezku vlčat/skautů a skautek/Cestičku světlušek
Galský kostým na celotáborovou hru (inspirace
Asterixem a Obelixem)

sladkosti (označené) - jen co se vejdou do sáčku cca 20x30
Pro přilepšenou pro celý tábor přijímáme:
trvanlivé buchty
domácí zeleninu a ovoce
marmelády
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