47.přední hlídka Royal Rangers Jablunkov pořádá

Putovní tábor
31.07.-06.08. 2022
Za krásami do Českého ráje
Pokud se budeš chtít zúčastnit našeho tábora, budeš potřebovat:
-

-

-

-

batoh (krosna), do kterého se vleze všechno vybavení, které si chceš vzít s sebou na tábor.
Malý batoh, který budete nosit na jednotlivé výlety, do kterého se vleze láhev s pitím a
nějaká svačina s oblečením
Láhev na pití ideálně 1,5L a více, Camelbak (vak na vodu)
Spacák – doporučujeme střih mumie, komfortní teplota -5°C - -10°C
Karimatka nebo nafukovačka – Pěnová karimatka je sice rozměrnější ale je dobrý izolant.
Nafukovačky jsou poměrně drahé, nicméně jsou aspoň skladnější.
oblečení
o spodní prádlo (na každý den) a ponožky,
o pokrývka hlavy, sluneční brýle, krém na opalování
o oblečení určené pouze na spaní
o kraťasy (2x), kalhoty s dlouhými nohavicemi (2x), trička s krátkým rukávem
(4x)
o tričko s dlouhým rukávem, mikina, bunda pro případ chladnějšího počasí
o čisté oblečení na cestu zpět zabalit do nějaké tašky a schovat do batohu
o pláštěnka (ne deštník) – nepromokavá bunda nenahrazuje pláštěnku
o plavky a ručník
boty – pevné turistické, můžou být i pohorky (nové boty nejsou vhodné na dlouhé
trasy – dělají puchýře, protože na ně nohy ještě nejsou zvyklé) – boty si
doporučujeme zabalit dvoje + sandály (pásek přes patu)
hygienické potřeby – pouze kartáček, pastu, mýdlo, šampón a ručník
dvojdílný ešus s pokličkou – ne plastovou misku ani menší hrnec – v ešusech budemevařit na
plynových vařičích a malý hrnec je mnohem těžší + lžíce a utěrka
baterka – doporučujeme čelovku + náhradní monočlánky v horách není elektřina a v kempech
se za elektriku platí extra
kapesní nožík na mazání pečiva aj.
průkaz pojištěnce, občanský průkaz – kdo má, průkaz na prokázání věku dítěte,
kapesné dle uvážení rodičů
užíváte-li nějaké léky, zabalte je nejlépe do uzavíratelného sáčku se jménem a pokyny k
užívání!!!
potřebné, dosud neodevzdané, táborové dokumenty (potvrzení od lékaře, čestné
prohlášení zákonných zástupců) – na srazu odevzdáte vedoucímu
Nedoporučujeme, aby si děti balily a braly s sebou nějaké cennosti – RR Jablunkov
nezodpovídá za ztrátu či jejich poškození. Navíc máme připravený bohatý program.
Naopak bychom doporučili mobilní telefon s paušálem nebo nabitým kreditem pro
případ, že by se dítě ztratilo + power banka (pokud máte)

Všechny věci zabalte do jednoho batohu, neberte si nic navíc – Sice budeme spát v kempech a
těžké batohy s sebou nosit nebudeme i přesto však nemusíme vozit spoustu nepotřebného
vybavení.
Pokud některé z vybavení (spacák, karimatka, svítilna, ešus,..) nemáte. Můžeme se pokusit toto nějak
zajistit. – V případě potřeby kontaktujte hlavního vedoucího tábora.

