Co si vzít na tábor – Netolice 2015
kroj - košile, šátek, kalhoty/sukně
spacák, polštářek
ešus, lžíce, hrníček, láhev na pití
pláštěnka, baterka, ramínko na kroj
pastelky, nůžky, blok
zpěvníčky, hudební nástroj
holínky, pevná sportovní obuv 1x
kompletní sportovní oblečení 2x
triko dlouhý rukáv 2x
tričko krátký rukáv 4x
6 párů ponožek
pyžamo – triko na spaní
kapesníky, utěrka, ručník 2x
brýle proti slunci
repelent!!!, 10 ks kolíčků na prádlo
peněžní obnos 200,- Kč
skleničku marmelády, kompot, nebo okurky
oběd na sobotu

střediskové tričko
karimatka, celta
tenisák, nůž, toaletní papír
KPZ, stezka, uzlovačka
skautský zápisník
psací potřeby
pantofle – žabky 
šátek na hru, škrabka na brambory
plavky, kšiltovka (klobouček)
kraťasy nebo šortky 2x
spodní prádlo
krém na opalování a po opalování
hygienické potřeby + osobní věci
batůžek na jednodenní výlet (RS i na vícedenní)
pravidelně užívané léky
tričko na batiku nebo malování – kdo chce
starší deka (prostěradlo) na matraci
staré boty (kecky)

- za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů, rádií, MP3, MP4 atd. neručíme
- nevozte na tábor balené vody v pet lahvích, vody na pití je v Netolicích dost!!!
Odjezd na tábor: sraz na tábořišti v Netolicích v sobotu 4. 7. 2015 do 9:30 hodin
Návrat: v sobotu 18. 7. 2015 dopoledne, čas bude ještě upřesněn
Návštěvy rodičů jsou v neděli 12. 7. 2015 od 13 hodin.

-------------------------- odstřihni a přivez s sebou --------------------------------Při nástupu na tábor nezapomeň odevzdat:
-

potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší 1 den)
kartu pojištěnce
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci a škole v přírodě
potvrzený lékařem !!!!! – bez tohoto posudku se nelze zúčastnit tábora!!!

Jméno dítěte: ………………………………………………………….
Adresa zákonných zástupců v době tábora:
Jméno a příjmení: …………………………………………… tel.: …………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………
U svého dítěte upozorňujeme na (nemoc, alergie, léky, …):

V ………………. dne ……………………

…………………………
podpis zák. zástupce dítěte

