
Seznam věcí na tábor
Žádáme rodiče, aby si děti balily věci samy nebo jen s drobnou pomocí, protože mnohdy ani neví, 
co mají v kufru a při odjezdu z tábora si své věci nedokáží sbalit. Doporučujeme balit do kufru a 
podepsat co nejvíce věcí. Dále žádáme, aby rodiče neříkali dětem, že když se mu na táboře nebude 
líbit, že pro něj přijedou (je to z výchovného hlediska velká komplikace pro rádce).

- Veškerou elektroniku nechat doma (tablety, mobily, powerbanky, MP3,…)
- Spacák, karimatka
- Kroj - košile (kompletní stav), šátek + turbánek - kdo má, kalhoty (zelené nebo hnědé), opasek
- Lékařský posudek (pouze kopie) - od koho nemáme
- Anamnéza - od koho nemáme (prosíme o zvýšenou pozornost u toho co účastník nejí)
- Průkazku zdravotní pojišťovny (pouze kopie) - od koho nemáme
- Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
- Kostým (téma "Indiáni" - indián ze severu Ameriky)
- Peníze (především na chybějícíc komponenty kroje)
- Hygiena

- Kartáček na zuby + pasta
- Mýdlo/šampon
- Ručník
- Toaletní papír (2 role)
- Papírové ručníky (2 role)

- Jídelní set
- Ešus (nedoporučujeme misku), hrnek (ne keramický), lžíce, nůž, (vidlička)
- Láhev na vodu (min. 1l)

- Oblečení
- Na sport - krátké kalhoty, dlouhé kalhoty (jiné než ke kroji), tepláky, trička, ponožky, spodní 

prádlo, boty, mikiny, bunda, pláštěnka - ne značkové
- Oblečení na práci (může být cokoliv všednějšího co se může poškodit)

- Další věci
- KPZ, uzlovačka, stezka, kapesní nůž, psací potřeby, šátek (jiný než ke kroji)
- Telefon rodičů, případně adresu (pro zasílání adresy)
- Mapa kraje kolem tábora (jen Jestřábi a Rysové - kdo má)
- Plavky, osuška
- Baterka (doporučujeme "čelovku") + baterie
- Malý batoh na výlety
- Do podsad (vlčata) deka nebo natahovací prostěradlo na postel

Adresa tábora
Jméno Příjmení
Skautský tábor 1. oddílu Benešov
Divišov 257 26

Kontaktní osoby
Tomáš "Masák" Strachota (vůdce oddílu, vedoucí tábora)
605837586
Ondřej "Švára" Dolejš (zástupce vedoucího tábora)
776896929
Tomáš "Ryba" Kušnirák (zdravotník tábora)
732797714


