Doporučený seznam věcí na tábor
Do čeho zabalit:
Své děti vybavte přiměřeným množstvím prádla, žijeme 3 týdny v přírodě a podmínky k praní jsou
zde omezené. Věci zabalte dětem do staršího nevelkého kufru, případně tašky - zavazadla
přivezeme dětem až na místo. Volte raději 2 zavazadla, než velký pevný kufr, který nelze zastrčit
pod postel a ve stanu překáží. (Malé děti mohou umístit kufr na postel.) Ze zkušenosti víme, že
pořádek se lépe udržuje v kufru nebo tašce než v batohu. Malým dětem všechny věci na tábor
podepište, denně hledá dost věcí své majitele.
Doporučený seznam věcí na tábor:
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Oblečení

Ostatní

triko krátký rukáv
triko dlouhý rukáv
mikina
spodních kalhotek či slip
trenýrky – šortky
plavky
tepláková souprava + 1 dlouhé kalhoty
svetr silný
větrovka
zimní bunda obnošená
punčocháče (malé děti)
čepice či šátek proti slunci
oblečení na spaní + kulich
ponožky tenké
ponožky silné
sportovní obuv – tenisky
pevná obuv turistická (pohorky)
sandály
holínky
boty do vody
pláštěnka s kapucí
staré světlejší triko na odpis

jídelní souprava - 3 díly (ešus)
lžíce, lžička, hrnek na pití
škrabka či nůž na brambory
hygienické potřeby
ručníky, žínka
1-2 utěrky
5 kolíčků na prádlo
kapesníky
psací potřeby
dopisní papír, známky
baterka+baterie
spací pytel (možno i polštářek)
karimatka
brýle sluneční
krém na opalování
malý baťůžek na výlety
látkový pytel (tašku) na špinavé prádlo
knížka, hračka, hra, psací blok
hudební nástroj-kytara, flétna

Uspořádejte prosím věci v kufru dětem tak, aby shora snadno vyjmuly boty (které umístí pod
postel), jídelní a hygienické potřeby (dají na poličku) a věci na spaní a v zavazadle jim zbylo
přehledně uspořádané oblečení!!!
Neberte s sebou na tábor elektronické hry, audiopřístroje, drahé hodinky, řetízky, prstýnky,
náušnice, mobilní telefony a další cenné předměty.
Za osobní věci Vašich dětí ručí jen děti samotné a v případě ztráty či poškození neponese
provozovatel ani hlavní vedoucí LDT žádnou odpovědnost.

