Vybavení táborníka
Tábor 21. 7. 2018 - 4. 8. 2018, Blansko

Povinné vybavení táborníka
●
●
●

Přihláška na tábor (kdo neodevzdal v červnu) a potvrzení o bezinfekčnosti
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od doktora)
Kartička pojišťovny (kopie)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Skautský kroj, oddílové tričko – pokud není ani jedno, tak zelená košile
Jídelní potřeby (ešus, lžíce, vidlička, nůž a hrnek)
Hygienické potřeby (ručník, kartáček, pasta na zuby, mýdlo, šampón, popř. zrcátko a hřeben)
Spacák a karimatka (ve stanech není matrace, proto je nutné mít karimatku)
Oblečení na ven (kraťasy, kalhoty, trička, mikina, bunda, pokrývka hlavy + věci na převlečení)
Oblečení na spaní
Dostatek spodního prádla a ponožek
Pláštěnka (může pršet a být škaredě – i delší dobu)
Dobré pevné body (pohorky nebo jiné), sandály, gumáky (může pršet a být škaredě – i delší dobu)
Plavky
Malý batůžek a krosna – velký batoh(určitě se půjde na menší výlety a je možnost i dvoudenního putování)
Utěrka do kuchyně (starší utěrka, v běžné domácnosti klasifikována jako “brzo na vyhození”)

●
●

Psací potřeby, zápisník
Vybavení na schůzku (KPZ, uzlovačka, šátek, deník, psací potřeby)

●
●

Fantasy kostým (stejný jako na výpravy Příchod zimy - LARPový kostým)
Doplňky ke kostýmu (měkčené zbraně, zbroje a jiné důležité doplňky)

Doporučené vybavení táborníka
●
●
●
●
●
●

Autoplachta (do dvojice, která spolu bude spát ve stanu) – je možné, že během vydatných dešťů bude plachta
podsadového stanu promokat (i když je naimpregnovaná) a proto je nutné mít autoplachtu
Hudební nástroj, kdo má a umí na něj hrát
Baterka na svícení a náhradní baterie (ideální je tzv. čelovka)
Repelent (očekává se velká aktivita klíšťat), opalovací krém
Celta
Kapesné (určitě se půjde na nějaký výlet do „civilizace“)

Jiné doplňky, vybavení navíc a doporučení
●
●

Je možné, že dokument opomenul nějakou část vybavení, proto si dále vezměte to, co uznáte za vhodné
Vzhledem k tomu, že podsadové stany nejsou vybaveny matracemi, doporučujeme vzít si tlustější karimatku nebo
další měkkou vrstvu

Upozorňujeme, že na tábořišti nebude elektřina a tudíž nebude možné nabíjet elektronická zařízení. Také není možné zajistit,
aby byla elektronická zařízení efektivně chráněna před vnějšími vlivy (déšť a jiné). Proto doporučujeme takováto zařízení
nebrat a pokud ano, bude po dobu tábora uschován u vedoucích.
Vše je dobré sbalit do kufru nebo velké sportovní tašky, ve které se lépe udržuje pořádek.
Pokud máte nějaké dotazy, pište na OH18@seznam.cz
Doporučujeme také sledovat stránkywww.skauti-zlin.czkvůli aktualizaci informací.

