Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice
Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice
email: pionyrkoprivnice@centrum.cz

IČ 67340457, tel. 606 445 245

Elektrotábor JUNIOR - doporučený seznam věcí
www.elektrotabor.cz/junior

Oblečení a obuv:

Ostatní:
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1x
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2x
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1x
1x
1x

spodní prádlo
ponožky
teplé ponožky
tričko s krátkým rukávem
tričko s dlouhým rukávem
tepláky
sportovní kalhoty do lesa
mikina
souprava na spaní (ne pyžamo)
kraťasy
plavky
kšiltovka
pláštěnka (nikoliv deštník)

1x
1x

1x
1x
1x

sportovní obuv
sandály (vzdušné boty)
holínky

lžíce + hrnek
spací pytel

Toaletní potřeby:
Zubní kartáček, pasta, sprchový gel, hřeben, 2x ručník
(velký a malý), 2x papírové kapesníky, 1x toaletní papír.

Důležité drobnosti:
Látkový pytel na špinavé prádlo, baterka, psací potřeby,
polštářek, sluneční brýle v pouzdře, uzavíratelná láhev
na pití z umělé hmoty, krém na opalování, repelent proti
klíšťatům a komárům (mast nebo mechanický
rozstřikovač – ne v tlakové nádobě).

Doporučujeme věci sbalit do starého kufru, který bude uložen ve stanu pod postelí (šoupe se s ním tam a zpátky, trochu
se odře). V kufru se dá alespoň náznakem udržet pořádek a nalézt potřebné věci, což ve sportovních taškách a velkých
batozích není možné. Věci balte společně s dítětem, aby vědělo, které věci si bere a kde v kufru jsou uloženy.
Je zcela běžné, že ani starší děti si své věci nepoznají. Po táboře nám pak zbývají např. mikiny, tepláky nebo ručníky,
které "nikoho" nejsou. Osvědčilo se označení velkých věcí iniciálami nebo značkou na visačce.
Z důvodu ubytování ve stanech bez uzamykatelných prostor nemůžeme odpovídat za cenné předměty. Cenné věci děti
mají pouze na vlastní riziko (zlato, hodinky, fotoaparáty, přehrávače, apod.). Ve skutečnosti je zbytečné takovéto věci
s sebou brát, jedeme na týden do přírody. V případě ztráty nebo odcizení, nevzniká nárok na odškodnění.
Mobilní telefon není povolen z důvodu narušování programu.
V případě nutnosti, rodiče budou mít kontakt na hlavního vedoucího

