Doporučené vybavení na letní tábor s Wifič! z.s.
Co s sebou vzít na tábor
při balení myslete na to, že počasí se může měnit z hodiny na hodinu, proto připravte děti jak na vedro a
vysoké teploty, tak na bouřky.
Základní vybavení:
Skladné zavazadlo (batoh, kufr - doporučujeme označit jmenovkou dítěte), které se vejde pod postel či
se dá uklidit v chatce, kde bydlí více dětí,
1x malý batoh na výlety nebo oddílovou činnost v lese,
1x láhev na pití
Oblečení:
Trička s krátkým i dlouhým rukávem,
kraťasy, tepláky,
mikina,
větrová bunda,
plavky,
spodní prádlo a ponožky,
pyžamo,
pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk),
pláštěnka,
pyžamo
Obuv:
-

holinky,
sportovní obuv (tenisky, boty s pevnou patou a špičkou),
pantofle do sprch
žabky a jiné obutí dle preferencí

Hygienické potřeby:
kartáček a pasta na zuby,
mýdlo,
šampon na vlasy, hřeben, případně gumičky a sponky,
opalovací krém,
jelení lůj,
repelent proti hmyzu
Další potřeby:
rouška/respirátor
kapesníky,
baterka,
ručník/osuška (doporučujeme 2x, aby děti mohli mít jednu na ležení u vody),
pytel na špinavé prádlo,
sluneční brýle,
šátek (na hry v lese),
psací potřeby, známky, dopisní papír
Léky:
-

V případě, že dítě užívá pravidelně nějaké léky, je potřeba o tomto faktu informovat zdravotníka tábora
při nástupním zdravotním filtru a předat mu kromě dostatečné zásoby těchto léků i kompletní informaci o
užívání.

Kapesné:

-

Samozřejmě je na zvážení každého rodiče, ale doporučujeme na tábor kapesné ve výši cca 500,- Kč (v
táboře je po obědě a večeři otevřen kiosek s malými sladkostmi a něčím na zub).

Nezapomeňte:
kopie kartičky zdravotní pojišťovny (z obou stran),
pravidelně užívané léky (včetně rozpisu, kdy je má dítě brát),
prohlášení o zdravotní způsobilosti potvrzené praktickým lékařem,
potvrzení o bezinfekčnosti podepsané nejdříve 24 hodin před nástupem na tábor.

Zakázané vybavení na letní tábor s Wifič! z.s.
-

Alkohol, cigarety (včetně elektronických vaporizérů či nahřívaného tabáku IQOS) a jiné návykové látky,

-

nože, boxery a jakékoliv jiné zbraně,

-

zapalovače, sirky, pyrotechnika apod.,

-

sekeru, pilu a jiné,

-

počítače, ipady a jakoukoliv jinou drahou elektroniku,

-

domací mazlíčci (psi, kočky, králíčci, křečci aj.)

-

hračky, které mohou způsobit škodu na zdraví nebo na majetku (sliz, plastelíny, hračky imitující
zbraně-pistolky, praky apod.)

Posílání balíků dětem do tábora
-

prosíme rodiče, aby dětem nezasílali rychle se kazící potraviny. Balíčky budou dítětem otevřeny v
přítomnosti oddílového vedoucího nebo jiného člena vedení tábora. Rychle se kazící potraviny dětem
budeme nuceni sebrat (salámy, sýry aj.)

Nedoporučujeme dětem dávat na tabor žádné drahé zařízení ani oblečení. Jsme na táboře, je zde nebezpečí
poškození :)

