Vybavení na tábor
SPV-Dužiny

Nechceme určovat, co mají mít děti na sobě, nebo co smějí či nesmějí mít s sebou. Věříme,
že rodiče vybaví své děti vším potřebným. Proto v seznamu nejsou uvedeny počty a seznam
je spíše doporučením. Na základě dlouholetých zkušeností ovšem víme, co je příjemné, co
vhodné a co nutné. Opomíjené a důležité věci jsou zvýrazněny.
Oblečení:
















Hygiena:












Pláštěnka
Holiny
Pevné boty
Sandály, nebo jinou vzdušnou
obuv
Tepláky
Kraťasy
Mikina či svetr
Triko s krátkým rukávem
Triko s dlouhým rukávem
Pyžamo
Ponožky na každý den
Teplé ponožky
Spodní prádlo na každý den
Plavky
Čepice, nebo šátek

Spaní:




Ručník
Osuška
Mýdlo
Šampon
Sprchový gel
Kartáček na zuby
Zubní pasta
Hřeben
Opalovací krém
Kapesníky
Repelent

Ostatní:












Spacák
Prostěradlo
Polštářek

Batůžek
Svítilna
Láhev na pití
Sáčky na špinavé prádlo
Psací potřeby
Dopisní papíry s obálkami
Pohledy či korespondenční lístky
Známky
Kapesné
Užívané léky
Průkaz zdravotní pojišťovny

!!!!!!!!!!!! Věřte, že holiny a pláštěnka nejsou samoúčelné. Při déle trvajících deštích
promokne i sebelepší bunda a ani velmi kvalitní boty nezůstanou suché. Tábor není
vybaven na sušení věcí a pak snadno dojde k tomu, že děti chodí ve vlhkých věcech a
botách, což na zdraví rozhodně nepřidá. Stejně tak důležitá je čepice, nebo jiná
pokrývka hlavy pro období tropických dnů. Spacák volte pokud možno teplejší, protože
i v letním období mohou být noci velmi chladné a ne nadarmo se lokalitě tábora říká
Česká Sibiř.
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Nedoporučujeme s sebou vozit cennosti, za jejichž ztrátu, nebo poškození nemůžeme nést
odpovědnost. Jde především o zlato, elektroniku, nebo vyšší obnosy peněz. V nezbytném
případě je možné takové věci uschovat po dobu tábora v trezoru. Zvláštní kapitolou jsou
mobilní telefony, u kterých nemůžeme technicky zajistit jejich nabíjení a vzhledem ke
špatnému signálu je nutnost mobilního telefonu sporná.
Zejména u menších dětí doporučujeme nalepit seznam zevnitř na víko kufru a kufr označit
jmenovkou. Vhodné je i označení osobních věcí, zejména oblečení. Snižuje se tím možnost
záměny či ztráty.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.
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