Tábor 2018 – Filmové nebe

Zdravotnická prohlídka: středa 27.6.2018 v 17:00 v SD
Odevzdat na místě potvrzený souhlas o ošetření, potvrzení od lékaře, očkovací průkaz, kopii kartičky
pojištěnce a osobní léky + instrukce
Nakládání věcí: pátek 16:00 v SD - prosíme všechny rodiče, kteří mohou přijít, aby dorazili každá ruka se
nám bude hodit
Skautky + skauti:
Odjezd: sraz: 12:40, odjezd 13:00 z autobusového nádraží JBC
Na cestu: vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost, spacák, karimatku, popř. hamaku, věci na spaní, staré
věci na stavění tábora (aby nevadilo, pokud se roztrhnou nebo zamažou), pracovní rukavice, ešus, lžíci,
hrneček, pláštěnku, láhev s pitím, jídlo na zbylý den, tužku, papír, potvrzenou skautskou průkazku, KPZ,
sladkosti pouze na cestu.
Zabalte si do batohu všechny věci, které budete potřebovat do soboty do večera, abyste nemuseli lézt do
svých beden/kufrů/pytlů.
Jedeme v oddílovém triku s šátkem s turbánkem a v kšiltovce.
Vlčata + světlušky:
Odjezd: sraz 6:45, odjezd 7:00 Autobusového nádraží JBC
Na cestu: vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost, pláštěnku, láhev s pitím, jídlo do oběda, tužku, papír,
skautskou průkazku, KPZ, hru či časopis/knížku na cestu, sladkosti pouze na cestu. Jiné sladkosti nebalte!
Jedeme v oddílovém triku s šátkem s turbánkem a v kšiltovce.
Balíme do: starého kufru či bedýnky + případně ostatní věci zabalené v pytli. Vše podepsané.
Oblečení: kroj (košile, šátek, turbánek, šňůra, píšťalka, pásek, čepice - kdo nemá, do tábora dodáme),
modré kraťasy, modré džíny (dlouhé),
4 trička s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem, minimálně 7 x spoďáry, 2 x trenky/kraťasy, min.
7x ponožky + 2x teplé, teplá mikina, svetr, teplá bunda, tepláky (staré dlouhé kalhoty do lesa (klíště)),
mikina do lesa, plavky 2x, šusťáky (kalhoty i bunda), pláštěnka, pokrývka hlavy na vodu (proti slunci),
šátek (delší), (+ lze přibalit čepici, rukavice)
Boty: na chůzi (botasky, pohory), holínky, sandále, boty do vody (s pevnou špičkou)
Věci na spaní: pyžamo (teplé), teplé ponožky, příp. čepice, dobře zajištěný spacák, aby při převozu
nenamokl, prostěradlo na postel, karimatka, polštářek, plyšák (max. 15cm)
Vybavení: kapesní nůž, ramínko se jmenovkou; dvojice kapsář do stanu, čelovka (baterka) + náhradní
baterie, batůžek, (+ lze vzít sekyru v pouzdře, kleště, štípačky)
Hygiena: kalíšek, kartáček, pasta, sponky, hřeben, gumičky, mýdlo, šampon, krém na opalování, repelent,
lůj na rty, sluneční brýle (šňůrka proti utopení), sáček na špinavé prádlo - nejlépe bavlněný pytel, 3
ručníky, kolíčky, šňůra na prádlo, kapesníky
Kuchyň: jménem či přezdívkou označený (lakem na nehty): ešus, lžíci, lžičku, nerozbitný hrnek na čaj s
ouškem, zástěra, hadr do kuchyně = nevratná stará utěrka
Psací potřeby: papír (zápisník), zpěvník, stezka, pastelky, nůžky, lepidlo, propiska, prázný sešit na
táborový deník, dopisní papír, známky, obálky, adresy
Různé: pončo k ohni, 3 svíčky v kalíšku, sirky, hudební nástroj (kdo má), šitíčko (aspoň s bílou a tmavou
nití, jehly, zavírací špendlíky), uzlovačka, buzola, síťovou houpačku/hamaku (kdo má)
kapesné 100,-Kč
Speciální vybavení: kostým z oblíbeného filmu (doporučujeme například Harry Potter, Star Wars, Petr
Pan, Hunger games, Kráska a zvíře, Kapitán Phillips či Dunkirk)
Volte takové věci, kterých nebude škoda, když je umažeme či roztrhneme.
Všechny děti budou seznámeny s bezpečností při sekání, řezání, topeni, vaření.
Dítě se bude řídit táborovým řádem hlásit nevolnost či úraz.
Nechte doma mobil, jinou elektroniku, drahé řetízky a prstýnky. Za ztráty
drahých věcí neručíme!
Táborový telefon: Čiko (739 626 508), Kin (604 468 588)

Adresa:
Jméno
Tábor VS z JBC n. N.
P. Staněk
Mutyněves 7, Blažejov
37701 Jindřichův Hradec

