VĚCI NUTNÉ K DODÁNÍ PŘI ODJEZDU
 potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než tři dny)
 potvrzení od lékaře (pokud nebylo dodáno dříve)
 všechny léky, které dítě užívá (v případě žaludečních potíží při cestě autobusem dejte dítěti včas
VLASTNÍ kinedryl či jiné léky proti nevolnosti)
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR (11 dní):
spacák a karimatku + pyžamo /příp. triko a punčocháče/ + „mazlík“ /polštářek nebo plyšák/
šusťáková bunda a kalhoty
tepláky 3x
kraťasy 3x
mikina 2x
triko s dlouhým rukávem 3x
triko s krátkým rukávem 6x
spodní prádlo a ponožky 12x /praní bude možné, ale je u dětí neoblíbené/
plavky; pokud děti používají kruhy, rukávky, pásy, tak vzít s sebou, pokud mají neoprén, určitě se bude hodit
klobouk nebo kšiltovka, sluneční brýle
šátek
kroj /košile, šátek, kalhoty / + ramínko na pověšení
přístavní tričko
Převlek v námořnickém stylu
pláštěnka; malý batůžek na výlety + plastová lahev na pití 0,5-0,7l /na výlety/
pevné již vyzkoušené boty na delší výlety /vhodné naimpregnovat/
tenisky, sandály, boty do vody (ideálně kecky nebo cvičky), gumáky
ručník velký + malý
toaletní potřeby: kartáček + pasta, hřeben, mýdlo, příp. šampon, krém na obličej a ruce, opalovací krém,
repelent, kolíčky na prádlo
lžička + ešus nebo misky + hrnek /nerez nebo plast/ + utěrka
baterka + náhradní baterie, psací a kreslící potřeby, blok, sešit, oblíbená knížka nebo hra, KPZ + vázačka,
dopisní papíry a známky
kapesné: max 100 Kč, stačí 50 Kč /limo, zmrzlina na výletě/
svoje léky – podepsané odevzdat u odjezdu zdravotníkovi vč. instrukcí v případě pravidelného užívání
vše označit /děti si často svoje oblečení nepoznají/ + sbalit do kufru nebo cestovní tašky /budou je mít ve stanu
pod palandami/ + seznam věcí
telefony a elektroniku dle uvážení rodičů na vlastní odpovědnost – nelze uhlídat a nelze dobíjet baterky
trvale kontakt: Jan Fabián – Hans 605 147 924
adresa na tábor: Letní tábor přístavu Černý čáp Opava Rázová 351 793 64

sladkosti a svačina - jen na cestu a 1. den, společná strava začíná večeří 20. července, nápoje již od příchodu na
tábořiště
/sladkosti ve stanech nemohou kvůli mravencům zůstat a děti budou průběžně dostávat oplatky nebo sladké
pečivo na svačinu; bonbony za některé soutěže; proto opravdu dejte dětem co nejmenší množství s sebou/

