Propozice letního stanového tábora
_________________________

Termín:    	________________________

Doprava:	____odkud, kam___________ 

Sraz:      	___kde, kdy_______________


Na sraz si přinést :
 -osobní věci zabalené nejvýše ve dvou zavazadlech + příp. hud. nástroj
 -potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči
 -průkaz zdravotní pojišťovny

Nezbytné vybavení účastníků:
   Spací pytel
   Pevnou turistickou obuv (pohorky / kanady)
   Dlouhá pláštěnka, holínky
!! Počasí může být velmi vlhké a chladné !!
Potřebné vybavení účastníků:
- karimatka
- tenisky, vzdušnou obuv, pokrývku na hlavu proti slunci
- letní bundu, tepláky, bermudy, trička s krátkým rukávem 
- teplá košile (flanelka), svetr, tepláková souprava
- spodní prádlo, kapesníky, ponožky (teplé i normální), plavky
- pyžamo nebo jinou soupravu vyčleněnou pouze na spaní
- další oblečení dle uvážení (potřeba počítat s dvoutýdenním pobytem)
- hygienické potřeby (kartáček a pastu, kelímek na čištění zubů, ručník - 2×), hřeben, krém na opalování, repelent 
- lžíce, utěrka, ešus-při jídle mimo tábor, hrníček s ouškem, kapesní nůž
- baterka, uzlovačka ( = silný provaz 2 m), píšťalka 
- poznámkový blok, psací potřeby, dopisní papír
 (pohlednice, obálky a známky bude možno zakoupit na táboře)
- krabička KPZ (v ní jehla,nitě,zapínací špendlík,knoflíky,mince, malá tužka, papír, zápalky, škrtátko, malá svíčka atd.)
- kapesné max. 100,-  Kč (během tábora je velmi málo příležitostí k utrácení)
- igelitová roura 2m dlouhá
Užitečné vybavení účastníků: 
- sekera s pouzdrem (pro starší), menší batůžek (na cesty)
- polní láhev, ledvinka, kapsář do stanu na drobnosti, hodinky aj.

Co na tábor nepatří: mobilní telefon, hudební přehrávač, vysílačky, digitální hry a podobné civilizační vymoženosti - nepodporuje to vztahy mezi dětmi.
Účastnický poplatek zaplaťte prosím do ___________, a to buď:
 - přiloženou složenkou, nebo bankovním převodem na účet, 
 - nebo hotově na adrese _______________________________________

Balení výstroje:
Výstroj je třeba zabalit do kufru nebo nejlépe do krosny a zbylé věci do příručního zavazadla. Dále je potřeba mít jeden větší batoh (zmíněná krosna je ideální) na delší výlet mimo tábor. 

Rodičům nových táborníků:

Nefunkční a neúplné vybavení způsobuje dětem zbytečné potíže, mnohé z nich už na táboře nelze řešit.
Na táboře jsme zvyklí, že potraviny přišlé v balíku slouží ke zpestření společného stolu.
Je zbytečné dávat dětem mnoho peněz. 

Pište dětem, uděláte jim tím radost

Závěrečné informace: 

• Po zkušenostech z minulých let nejsou povoleny návštěvy v táboře.

• Nezapomeňte odevzdat „Vyjádření lékaře“ do ___________

• Při odjezdu na tábor předejte zdravotníkovi potvrzení o bezinfekčnosti
	a průkaz zdravotní pojišťovny. 
• Návrat v ________________________

• Název, adresa tábora a číslo na mobilní telefon hlavního vedoucího tábora  Vám budou sděleny při odjezdu.

