Doporučený seznam věcí na letní dětský tábor:
Při nástupu odevzdáte

kartičku zdravotní pojišťovny
lékařem a rodiči potvrzené formuláře
léky (pokud dítě pravidelně užívá)

Kam to všechno sbalíte

velký batoh nebo kufr

Na výlety

malý batůžek a plastovou láhev

Pitný režim

nerozbitný plastový/smaltovaný hrnek

Hygiena

kartáček, pasta, šampon, mýdlo, ručník, osuška, hřeben, opalovací krém, rolka
toaletního papíru, kapesníky plátěný pytlík na špinavé prádlo

Deštivé a chladné počasí

1x
1x
2x
1x
1x
2x
3x

pláštěnka
gumáky či opravdu nepromokavé boty
pevné šněrovací boty
větrovka a teplejší bunda na večer
teplý svetr nebo mikina
tričko s dlouhým rukávem, košile
kalhoty s dlouhými nohavicemi (tepláky, maskáče, šusťáky)

Teplé a slunečné počasí

1x
7x
2x
1x

kšiltovka či jiná pokrývka hlavy (ne slaměná), sluneční brýle
tričko s krátkým rukávem
kraťasy
tenisky, sandále

Osobní prádlo

spodní prádlo v dostatečném množství na 13 dní
tenké ponožky v dostatečném množství na 13 dní
2x hrubé, teplé ponožky (na večer či na spaní)
1x plavky
1x oblečení na spaní

Ke hrám a programu

sešit nebo blok na psaní, pastelky, fixy, tužky
bílé tričko – na tvorbu kostýmů
funkční baterka a náhradní baterie

Oblečení sbalte raději vždy náhradní, je třeba počítat s chladným, deštivým i teplým slunečným počasím.
Hrajeme hry venku, na louce a v lese – oblečení se tak může zašpinit, málokdy i roztrhnout.
Děti také ocení pěknější oblečení na výlet do města či na táborovou diskotéku.
Drobná elektronika (notebook, DVD přehrávače, HI-FI věže…), drahé šperky, a nakonec i mobilní telefon.
To všechno jsou věci, bez kterých se děti rozhodně objedou. Za poškození nebo ztrátu provozovatel neručí.
Nezapomínejte, že děti jedou na tábor, do přírody. Nechejte je užít si těch pár dní, co budou pryč z města.

Těšíme se na vás
Tábor „U Kateřiny“ ve Štramberku
Tamovice 408, 742 66 Štramberk
IČ: 26825007, DIČ: CZ26825007
novos@novos.cz, tel. 604 274 669
www.ukateriny.cz

