
Letní tábor Valašská Polanka 
21. 07. 2016  - 30. 07. 2016 

Seznam věcí na tábor 
 

Do batohu: ešus, hrnek, velká a malá lžíce, utěrka, hřeben,
 mýdlo, šampón, ručníky, zubní kartáček + pasta,
 kapesní nůž, baterka, sluneční brýle, krém,
 ponožky (tenké i hrubé), tepláky, mikina,
 trička, kraťasy, věci na spaní, šátek (kšiltovka),
 náhradní spodní prádlo, plavky, kapesníky,
 gumáky, tenisky, pláštěnku, malý batoh, spací
 pytel + deka, věšák na kroj, škrabka, větrovka,
 repelent, 10 kolíčků na prádlo + šňůra, zápisník,
 tužka, KPZ, pastelky, láhev na pití, malá
 stolní hra, hudební nástroj, kapesné, boty do  
vody, kostým s indiánskou tématikou  

 
S sebou:    

- průkaz na slevu jízdného  
- svačinu a pití na cestu 
 

Předáte u autobusu: 
- průkaz zdravotní pojišťovny 
- potvrzení od lékaře 
- prohlášení o bezinfekčnosti dítěte 

 
Na sebe: skautský kroj a pevné kotníkové boty 
 
Prosíme rodiče, aby se doma děti účastnily balení věcí. Ukažte 
jim, co a kde v zavazadle najdou. Děkujeme  
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