Junák - český skaut, středisko Příbor, z. s.
oddíl Lubina
fotky: http://junaklubina.rajce.idnes.cz/

Seznam věcí na letní
l
skautský tábor - Lubina,
bina, chlapci
Letní stanový
anový tábor - Neratov 2016. Termín: 30.7. - 8. 8. 201
016
Kontakt na vedoucího:
vedoucí
František Krompolc, mob. 605 848 262

CO SI VZÍT S SEBOU
Oblečení:
tepláková souprava, svetr, mikina
trička s krátkým rukávem, kraťasy
čepice, klobouk nebo šátek (ochrana proti slunci)
plavky, pláštěnka
ručníky, kapesník, spodní prádlo (ať ví, že mají více
než jedny trenky)
dostatečný počet ponožek
ostatní dle vlastního uvážení

boty na výlet (větší na kole) a do kostela
holínkyy do deštivého počasí a bláta

Hygienické potřeby:
zubní kartáček, pasta
mýdlo
šampón
Popř. repelent proti hmyzu, opalovací krém,
krém atd.
ostatní dle vlastního uvážení

Ostatní:

Povinně – kostým indiána – představivosti se meze
nekladou, nejsou jen američtí indiáni,
indiáni ale i např.
z jížní ameriky atd. (mayové, Aztékové…), čelenku –
během tábora budou odměňování barevnými pery,
které si budou dávat za čelenku

Spacák a karimatku
kartičku zdravotní pojišťovny, přihlášku a prohlášení
vedoucímu nahlásit
sit případné zdravotní problémy,
popř. pravidelné léky
baterka (s novými bateriemi + náhradní baterie)
kapesní zavírací nožík
psací potřeby, zápisník
ešus, lžíce, hrníček, láhev na vodu
malý baťůžek na výlety a kapesné na výlet a cestu
tam a zpátky – viz. cyklisté a skupina vlak

Každý 5 hadřáků.

Cyklisté – povinně

Boty:

STK nálepka
náhradní duše, lepení
PŘILBA NA KOLO!
Nářadí (větší kluci) – vedoucí budou mít jinak k
dispozici
Kapesné – cestou tam i zpátky se budeme stavovat
na jídlo

skautský kroj (+všechny doplňky)

Etapová hra – napříč indiánským
kontinentem

sportovní obuv (tenisky) na pohyb po táboře a po
lese
sandále (pantofle) pro pohyb po táboře v teplých
dnech, k rybníku a do sprchy

•

Věci v pátek 29. 7. do 20.00hod k Michalovi Jiříkovi.

•

STK kontrola kol proběhne v neděli 17. července v 19.00hod u Fr. Krompolce. Povinná
účast! Prosím tatínky o přípravu a seřízení kol, na SKT kontrole jen nejnutnější seřízení.
seřízení
Kolo na STK bude umyté!!
Sraz cyklistů na tábor v sobotu 30. července v 7.30hod klasicky ze dvora od Bortlů. Odjezd
hned poté, co se všichni sejdeme.

•
•

Odjezd ledňáčků vlakem
akem (7.40 z Kopřivnice), sraz v 6.45hod na váze. Sebou na cestu
pláštěnku,, nožík, průkazku VZP, pití a svačinu do vlaku. Kluci půjdou z Lužné přes kopec na
tábořiště, po cestě budou opékat špekáčky – zařídí rádce Trpy. Případné dotazy ohledně
cesty na něj (Trpy - 737 078 180) nebo na Frantu.

•

Rádi rodiče přivítáme na závěrečném táboráku v neděli večer. Tábor končí v pondělí!
Všichni cyklisté přijedou a odjedou na kolech. Odjezd ledňáčku vlakem nebo auty
v pondělí ráno.

