SEZNAM DOPORUČENÉ VÝBAVY
ÚČASTNÍKA LETNÍHO TÁBORA GANDALF 2022
Toto vybavení vás nechce přivést na mizinu, slouží jen jako orientační vodítko. V případě, že určitou
věc nemáte, nahraďte ji něčím podobným. Dejte dětem klidně starší věci – jedeme do přírody.

Spaní: Spací pytel, prostěradlo nebo deka na postel, tepláková souprava na spaní
+ teplé ponožky.

Oblečení: Souprava na sport, spodní prádlo, ponožky tenké bavlněné 6 ks,
ponožky teplé 3 ks, plavky, krátké kalhoty 2 ks, tričko s dlouhým
rukávem 2 ks, tričko s krátkým rukávem 3 ks, flanelová košile nebo
mikina, svetr ke krku, teplá bunda (stará), lehká bunda (větrovka),
dlouhé kalhoty, čepice do slunného počasí (šátek, kšiltovka apod.),
dobrá pláštěnka.

Hygienické potřeby: Kartáček na zuby a zubní pasta, mýdlo v pouzdře, hřeben a
zrcátko, šampon, krém na opalování, ručníky, kapesníky,
igelitová taška na špinavé prádlo.

Obuv: Pevné boty, gumovky, tenisky, sandály, boty do vody (starší tenisky).
Doklady: Průkaz zdravotní pojišťovny – originál
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole
v přírodě (účastníci klasického dětského běhu)
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti

• Odevzdávají se při nástupu, bez těchto dokladů není pobyt možný!
Ostatní: Kufr, vlastní hrneček, rouška 2 ks, batoh malý (na výlety, delší hry),
láhev z umělé hmoty na pití, baterka s náhradními monočlánky, sluneční
brýle, hudební nástroj (na který hrajete), kapesní nůž, blok papíru /sešit,
tužka, pastelky, osobní léky, kapesné, soupis věcí výbavy,
na celotáborovou hru: 10 papírových míčků (vyrobených z pevně
zmačkaných novin přelepených izolepou), šátek na hry,
černý plášť (nákres viz níže), bílý pruh látky k obarvení cca 20-25 cm
široký a 100-140 cm dlouhý (podle velikosti dítěte)

Dobrovolně: doplňky vybavení, oblečení v duchu celotáborové hry
(ale ne zbraně ;-) )

Poznámka: Podle možností věci i zavazadla označte. Nevybavujte děti
elektronikou, cennými věcmi, většími částkami peněz.
Ručíme pouze za předměty či peníze uložené v kanceláři tábora!

ČERNÝ KOUZELNICKÝ PLÁŠŤ – návod:

Pozn.: Otvory na ruce jsou důležité, aby při běhání plášť nevlál dětem jen na krku.

Délku pláště, prosíme, maximálně ke kolenům!

