Všichni povinně kroj!
Na spaní:

spacák, karimatka, tričko (dlouhý rukáv) a tepláky k tomu určené,
mikinu, polštář, deku

K jídlu:

ešus, hrníček na čaj, jídelní příbor (kompletní malá a velká lžička,
vidlička a nůž), utěrka, škrabka na brambory
- příbor a lžičky doporučuji předem provrtat na zavěšení a označit,
- ešusy a hrnky podepsat jménem – nesmývatelně, je předpoklad že si děti
budou nádobí i mýt a pak ho nemusí poznat 

Hyg. potřeby:

ručník malý a velký (například na koupání), mýdlo, pastu, kartáček,
hřeben, šampon, kolíčky na prádlo asi 6ks, jelení lůj, krém na opalování, repelent atd.
podle vlastního uvážení

Oblečení:

teplou hrubší košili nebo mikinu, hrubé a tenké tepláky, svetr, bundu
(zimní k ohni bývá chladno, šusťákovou proti dešti), spodní prádlo, ponožky, trička,
kalhoty, plavky – to vše v potřebném množství viz níže

Boty:

tenisky, pevnou obuv na výlety, gumáky, sandále (cukle do vody)

Ostatní:

pláštěnku (nikoliv deštník není praktický na hry nebo výlety), šátek (budou
potřebovat na hry), čepici proti slunci, malý batůžek na výlety, sluneční brýle, svítící
baterka (popř. náhradní baterky do ní), kapesní nožík – nikoliv mačetu a dobrou
náladu, ramínko na kroj

Psací potřeby:

pastelky, propisku, tužky, nůžky, dopisní papír, známky, obálky

Skautské potřeby:

kuliblok, uzlovačku, KPZ, skautské tričko s „človíčkem“ nebo jiné táborové tričko
(kdo zatím nemá tak vyrobíme, přibalte bílé bavlněné tričko)

Léky:

pokud vaše dítě bere pravidelně nějaké léky a pokud víte o alergii a máte osvědčené
mastičky, prosím předejte vše v den odjezdu zdravotníkovi

Dokumenty:

viz přihláška

Volitelná výbava
hudební nástroje, sekyrka, oblíbená hračka, fotoaparát, hodinky, (mobilní telefon nebo mp3 není hračka a na
táboře, nemají co dělat !, navíc je v místě velmi slabý signál GSM, takže se děti ani vy dětem nedovoláte)

To vše uložte do ! ! ! kufru nebo větší tašky ! ! !
Oblečení volte podle toho, jak se vaše dítě rádo špiní a jak je odolné proti chladu a vlhku.
Pokud si ještě na něco vzpomeneme, dáme vám určitě vědět.

