TOM VEVERK | BRANDYS NAD LABEM

Doporučený výčet základního vybavení táborníka
Do starého, ale stále funkčního kufru zabalit:
•

spodní prádlo - trenky, slipy, kalhotky 6x

•

trička bavlněná, krátkým rukávem 6x

•

trička s dlouhým rukávem 2x

•

ponožky, podkolenky 7x

•

svetr nebo mikina 1x

•

tepláky 2x

•

bunda na hraní 1x

•

tepláková souprava na spaní 1x

•

kapesníky

•

šátek bavlněný 1x

•

čepice s kšiltem 1x

•

bunda 1x

•

pláštěnka igelitová – neroztrhaná, pod holínky, ne bunda! 1x

•

krátké kalhoty 2x

•

dlouhé kalhoty plátěné 1x

•

plavky 1x

•

šátek

•

ručníky 2x

•

mýdlo v pouzdře, žínka, kartáček na zuby a pasta

•

hřeben

•

toaletní papír 2 x

•

pytel na špinavé prádlo

•

opalovací krém a brýle proti slunci, repelent,
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•

kolíčky na prádlo

•

čelovka a náhradní baterie

•

ešus s obalem, příbory v sáčku,

•

hrníček, utěrka

•

šitíčko, dopisní papír a známky

•

kapesníky, láhev na vodu - z umělé hmoty 0,5 l

•

kapesní nůž použitelný – ostrý

•

píšťalka, KPZ, notes, tužka, propisovačka, pastelky, uzlovačka, zpěvníky,

•

zápisník tomíka, knížka, malá hra, kvarteta apod.

•

kapesné max. 100,- Kč

•

věci na vlastní, vybraný program (knížky, hry, encyklopedii, návody, apod.)

Dále doporučujeme a navrhujeme:
•

houpací síť na polední klid, vlastní hudební nástroj (kytara, flétna,..), stolní hru, případně
může být třeba i malé letadélko na dálkové ovládání

Na tábor ale v žádném případě nebrat:
•

jakékoliv cenné věci - (za táborníkovu výbavu nemůžeme ručit)

•

elektroniku všeho druhu (mobilní telefony, mp3, videohry, apod.)

Upozornění:
Věci, které má veverk opět přivézt zpět domů je třeba zřetelně a trvanlivě označit, praxí je ověřeno,
že se děti nehlásí ani k věcem, které nesou jejich jméno, natož pak k neoznačeným!

Na táborovou hru nezapomenout:
•

oblečení a vybavení dle instrukcí ke kroji (viz nástěnka)

Do malého milého příručního baťůžku na cestu vlakem:
•

kinedryl a pytlík na špatné rozpoložení na cestu

•

a jídlo a pití na celý den (prvním jídlem bude večeře)
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Mimo, do jedné pevné tašky se jménem:
•

deku (ne Larisu), případně malý polštářek

•

holínky

•

kožené boty pevné, kotníkové

•

boty do vody - mokrobotky

•

botasky nebo podobné, lehčí boty

•

sandály
(samozřejmě mimo ty, ve kterých táborník pojede, všechny páry stačí jednou)

+ spacák a karimatku
(spacák typu „mumie“, výhřevný, s funkčním zipem; karimatka – ne alumatka)

Zvláště důležité!
Před odjezdem bude kontrolováno a pro účast na táboře je nutné:
do obálky či desek se jménem:
•

průkazku Tomíka - s fotkou a datem narození
(či jakýkoli jiný, oficiální – do vlaku na zpáteční cestu)

•

průkaz pojištěnce (postačí kopie)

•

očkovací průkaz

•

potvrzení od lékaře (o zdravotním stavu, lécích,...)

•

čestné prohlášení o bezinfekčnosti
(Vše ke stažení na stránkách)

do uzavíratelného pytlíku:
•

pravidelně brané léky (na 14 dní) s vloženým rozepsaným dávkováním
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