Vybavení na tábor 2021
Na spaní
spacák
karimatka
oblečení na spaní (= bude sloužit pouze na spaní)

Oblečení
skautský kroj se šátkem
skautské tričko
vesmírný kostým („skafandr“)
trička (krátký rukáv, dlouhý rukáv)
mikina
spodní prádlo
ponožky
větrová (lehká) bunda
sportovní kalhoty na hry
dlouhé kalhoty na nástupy a slavnostní chvíle
(nejlépe v khaki / pískových barvách)
kraťasy
pláštěnka
plavky
pokrývka hlavy
Berte si starší oblečení, oblečení nejlépe v khaki /
zelené barvě (laděné ke kroji).
Na táboře počítáme s praním prádla, bude na to
vyhrazen čas! Netřeba brát dvacatero ponožek
a desatero triček…

Obuv
pevné boty (pohodlné na cestu i na delší pochod)

tenisky na hry (jakékoliv i starší, třeba po dědečkovi)
sandály

Hygiena
kartáček na zuby, zubní pasta
osuška, ručník, mýdlo, šampón, sprchový gel…
hřeben, kapesníky, opalovací krém, repelent…
cestovní prací prostředek (trimin) nebo mýdlo
provaz na pověšení prádla + kolíčky

Nádobí

Potvrzení o PCR testu
Papírové potvrzení z portálu ocko.uzis.cz nebo
testovacího centra o negativním výsledku PCR
testu (max. 7 dní před zahájením tábora).

nebo
Potvrzení o výsledku antigenního testu
(max. 72 hodin před táborem) + samotest z lékárny
PREFERUJTE PROSÍM PCR TEST!

Prohlášení o bezinfekčnosti
Posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte (od lékaře)
Průkaz zdravotní pojišťovny
Průkaz na slevu jízdného
Respirátory FFP2 na cestu

Osobní potřeby:
psací potřeby, pastelky
skautský deník, trhací blok
skautská stezka
KPZ
uzlovačka
píšťalka
baterka (čelovka) + náhradní baterie
malý batoh na výlety
osobní léky včetně způsobu dávkování

Další doporučené věci (dobrovolné)
kniha na čtení
dopisní papír a známky
hudební nástroj
buzola
kapesné: do 100 Kč

Doma můžeš zapomenout:
- mobilní telefon
- další elektronika
Mobilní telefony bude mít u sebe vedení a rádcové
družin. Mobily slouží pouze k nouzové komunikaci,
nikoliv k běžné komunikaci s rodiči.

ešus (jídelní miska) označit jménem

Všechno zabalte do jednoho batohu!

hrneček (plechový/plastový)
lžíce

Pokud možno – žádné igelitky a spacáky v ruce!

kapesní nůž
2x starší utěrka na nádobí

Všichni jedeme se šátkem na krku!
V kroji necestujeme, šetříme ho na tábor!

JAK SI SPRÁVNĚ ZABALIT NA TÁBOR?
Platí pravidlo: Co si nabalíš, tak si neseš!
Při přesunu samozřejmě starší členové pomáhají mladším.
To však neznamená, že někdo ponese někomu celý batoh!
Pečlivě zvažte každou věc, kterou zabalíte!
Těžší věci jako jsou boty, spacák… patří naspod batohu a ty nejtěžší blíže
k zádům (hledáme těžiště, ať se dítě nepřevrací dozadu).

NAHORU NEBO DO PŘÍRUČNÍCH KAPES PŘIJDOU PSACÍ POTŘEBY, BLOK, PENĚŽENKA S PRŮKAZKOU NA
SLEVU, SVAČINA NA CESTU A DALŠÍ UŽITEČNÉ VĚCI. TYTO VĚCI MĚJTE VE VLAKU PO RUCE.

!!! Jednou z podmínek ke splnění odborek TÁBORNÍK a ZÁLESÁK je to, že si účastník tábora sbalí na tábor
věci SÁM = to znamená, že přesně ví, kde má v batohu konkrétní věci !!!

