SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
Vybavení do stanu:
- kufr (nejlépe plastový)
- spacák, karimatka, starší deka, polštářek
- igelit (na podsadu 4 x 1m)
- kapsář (kdo má)
Osobní hygiena:
- ručník, mýdlo, šampón, hřeben
- kartáček na zuby, pasta
- krém na opalování, repelent (kdo chce)
- toaletní papír, kapesníky
- léky
- brýle proti slunci

- pevné boty (na delší výpravy)
- tenisky (na hry a chození po tábořišti)
- holinky – opět zkontrolované!
- sandále
- skautský kroj (košile, šátek, turbánek) – skauti a skautky
- šátek a turbánek - vlčata a světlušky (kroj není nutný)
Stravovací potřeby:
- ešus (dvoudílný s víčkem)
- příbor, lžíce, zavírací nůž, hrneček (plechový nebo plastový)
- utěrka (1 ks)

Ostatní vybavení:
- baterka/čelovka (+ rezervní baterie)
- výbava jednotlivce (zápisník, tužka, 1 uzlovačka, nůž, KPZ)
Oblečení a obuv:
- ponožky (tenké - 5 párů, teplé - 2 páry)
- malý batůžek (na vycházky)
- spodní prádlo (7 ks)
- deník, kreslicí a psací potřeby, nůžky
- tričko s krátkým rukávem (4 ks)
- dopisní papír, obálky a známky
- kraťasy (2 ks, jedny vhodné ke kroji)
- láhev na vodu
- košile nebo triko s dlouhým rukávem (2 ks) - ramínko na šaty
- mikina nebo svetr (2 ks)
- provázek a kolíčky na prádlo
- kalhoty dlouhé (na nástup)
- šitíčko (knoflíky, nitě, jehla, 2 zavírací špendlíky)
- tepláky (2 ks)
- peníze (na drobné výdaje)
- bunda (větrovka)
- skautská (vlčácká, světluškovská) stezka
- teplá bunda (na noční hlídky)
Nepovinná výbava:
- pláštěnka – zkontrolovaná, kvalitní!
- hudební nástroj, knížka, karetní, deskové i jiné hry, zpěvník
- oblečení na spaní
Co rozhodně na tábor nebrat !!!
- plavky
- elektroniku, MP3 přehrávače, mobilní telefony!!!
- kšiltovka
- šátek na hry

INFORMACE PRO RODIČE
Platba tábora: do 31. 5. 2016 převodem na účet střediska u FIO banky - č. účtu 2200410716/2010 (do
poznámky pro příjemce jméno a příjmení dítěte). Jiná varianta platby pouze po domluvě s Lucií Štursovou
(603 543 996, stursova.l@seznam.cz).
Cena tábora: 2600 Kč první dítě, 2400 Kč druhé dítě.
Odjezd na tábor: neděle 3. 7. 2016 od skautského domu v Třebechovicích p. O., sraz dětí 9:30 (nakládání
zavazadel, odjezd 10:00).
Nezapomeňte před odjezdem odevzdat: posudek o zdravotní způsobilosti, kartičku pojišťovny (stačí
kopie), očkovací průkaz a léky popsané jménem a s dávkováním (kdo užívá), bez těchto věcí nemůže dítě
odjet. Vzor pro posudek naleznete na našich webových stránkách www.juntrebech.com v sekci Tábor.
Příjezd z tábora: sobota 16. 7. 2016 asi ve 12:00 ke skautskému domovu.
Návštěvní den: neděle 10. 7. 2016 od 14:00.
Adresa tábora: jméno dítěte, Skautský tábor střediska Třebechovice p. O., 517 64, Orlické Záhoří
Tel. číslo na tábor pro nutný tel. styk: 776 653 252 (Viktor Charvát – vedoucí tábora)
777 554 599 (Přemysl Pistora – zástupce)
734 489 901 (Jitka Babicová – zdravotník)

