SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR

p

1) BALTE SPOLEČNĚ S DĚTMI, AŤ VĚDÍ CO A KDE MAJÍ
2) ZABALTE ÚSPORNĚ, A DO KUFRU
(VYSOKÉ KROSNY, SPORTOVNÍ TAŠKY, IGELITKY A PYTLE NA
ODPAD NEJSOU VHODNÉ)
3) CO LZE OZNAČIT JMÉNEM, ZVLÁŠTĚ NÁDOBÍ – POPSAT!!!

PROHLÁŠENÍ
o bezinfekčnosti dítěte

! Očkovací průkaz + kartička pojišťovny + potvrzení od lékaře
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
……………………………………………………………………..
rodné číslo: ……………………………………………………….
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době
……………………………………………………………………..

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby
toto moje prohlášení bylo nepravdivé.

+ prohlášení o bezinfekčnosti
•
Igelit do stanu (délka 4m x šířka 1m; kdo může, přivezte s sebou už na stavěcí brigádu),
připínáčky
•
Prádelní šňůra (min. 2,5 m) + kolíčky, zavírací špendlíky 5x
•
Karimatka, spacák, deka, polštářek
•
Kapsář na zavěšení do stanu (kdo má a chce)
•
Řádně upravený skautský kroj – košile, šátek, turbánek, vhodné kalhoty (i džíny jsou
lepší než tepláky a legíny), popř. sukni vhodné barvy
•
Ramínko (s bidýlkem a háčky), ochranný obal, kdo má

! Léky, pokud dítě užívá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V ………………………………… dne ……………………..…...
……………………………………………………………………..
(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor)

•
•
•
•
•
•
•
•

termoprádlo je vhodné
Starší zimní bunda, teplá čepice (večery jsou chladné)
Spodní prádlo (raději více), ponožky (více), punčocháče
Plavky
Dostatek vhodného oblečení na denní nošení: trika krátký rukáv, triko dlouhý rukáv, tílko;
kraťasy, tepláky (více a staré), kalhoty na volný čas; mikiny/mikina+svetr; šusťákovka
Děvčata sukni!
Teplé věci jen na spaní (tábor je u řeky): teplé ponožky 2x, tepláky, triko dl. rukáv, svetr
2dílný ešus s víčkem, kompletní příbor, utěrka
Hrnek s uchem, širší (kvůli snadnému nalévání teplých nápojů naběračkou)
Zavírací nůž
Lahev na pití a batoh na výlety
Sandále, botasky, dobré boty na výlety, boty do vody
Gumáky + pláštěnka (dostatečně dlouhá, překrývající horní okraj holínek a dostatečně
široká, aby se pod ní vešla bunda)
Kartáček, pasta, kelímek na zuby; hřeben (děvčata gumičky a sponky), mýdlo, sprcháč,
šampon, žínka nebo houba na mytí, krém na opalování, repelent, zrcátko
Ručník + osuška
Sluneční brýle, pokrývku hlavy proti slunci
Kapesníky, šátek (= na krk, na hlavu,…)
KPZ, blok, psací potřeby, pastelky, nůžky, skautský zápisník; uzlovačka, knížka
Baterka + náhradní baterie
Pytel na špinavé prádlo
Potřeby na celotáborovou hru, informace sdělí vedoucí družin a oddílů
Hudební nástroj, pokud dítě hraje

