Seznam věcí, potřebných na letní JETYHO tábor
gumovky - naprosto nutné !!!
pláštěnka (ne tenký igelit a nepoškozená!!! )
spací pytel /kdo nemá spacák, zeptejte se, máme jich cca 17 na půjčení/, karimatka
Kdo nebude toto mít, nemůže na tábor odcestovat, bude kontrolováno při odjezdu!!!
2x boty pro sport a turistiku - „jarmily“ nestačí !!! :-)
pantofle, sandále - nutné !!!
7x tričko krátký rukáv (tílka)
3x triko dlouhý rukáv
4x kraťasy, trenky „na ven“ (sukně)
3x tepláky, 2 tepláková bunda (mikina)
1x staré bílé nebo světlé triko na malování
1x šusťáková bunda (větrovka)
10x trenýrky, slipy (děvčata spodní prádlo na každý den !!!)
3x ručník (1 vhodný ke koupání-starší)
pyžamo + tepláky nebo elasťáky na spaní
Prosím, zkontrolujte – je velice nutné, aby děti spaly v teple!!!
14 párů ponožek (i teplé)
2 balíky papírových kapesníků
- praktický cestovní oděv
- čepice proti slunci
- kšiltovka, klobouk
- plavky, určitě plovací vestu u neplavců nebo tzv. křidélka (kruh)
- láhev z PVC (pevná, snadno čistitelná) – povinně !!!
- menší batoh
- reflexní pásky, odrazky
mycí potřeby: hřeben, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, žínka, šampon, krém na opalování a proti spálení,
sluneční brýle, nutný přípravek proti hmyzu (OFF, Difusil ), šicí potřeby
- označený sáček na špinavé prádlo
- baterka (lepší je čelovka)
- ostatní věci osobní potřeby - nůžky, pastelky, propisovačku, lepidlo, dle možnosti hudební nástroj, malé děti
oblíbenou hračku, knížku, blok na kreslení
- kapesné dle možnosti rodičů (po příjezdu do tábora je možno uložit u vedoucího)
Nezapomenout na tematický ÚBOR - jak je uvedeno v Nástupním listu

150,- Kč na kapesné a vstupné
Nemáte -li některé věci, je možno je nahradit podobnými, avšak dodržte prosím množství
Všechny věci řádně označte, seznam přilepte na víko kufru nebo dejte ve fólii na dno tašky
Nedávejte dětem:
- mobilní telefony - v lese je špatný signál a z bezpečnostních důvodů omezený přístup k zásuvkám na 220 V,
není možno je nabíjet. Zkusme si od nich odpočinout prosím, vraťme se ke starému způsobu komunikace,
pište si dopisy a pohledy, pakliže budete chtít informaci, je možno se spojit v nutných případech s
vedoucím
- tablety, notebooky, I-pady, I-pody, přehrávače apod.
- šperky, drahé, nákladné věci, které jsou na našem táboře zbytečné
NA UVEDENÉ CENNOSTI NEBUDE BRÁN V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ ŽÁDNÝ ZŘETEL!!!
Dětem, kterým bývá špatně v autobuse dát před cestou Kinedryl (popř. alternativu), do autobusu sáček na
zvracení!!!

