
Seznam věcí na stanový tábor K. T. O.

oddílový kroj a šátek, kraťasy (tmavé) nebo
sukně
krojové kalhoty
sportovní oblečení
tepláky
kraťasy
ponožky hrubé i tenké
spodní prádlo
dle potřeby plavky
trička bavlněná
mikiny
teplá bunda na noční hry a hlídky
kapesníky
pokrývka hlavy proti slunci i proti chladu
sluneční brýle
bavlněný šátek
věci na spaní (tepláková souprava, ponožky)
pláštěnka (pevná, dostatečně velká)
příp. ramínko, kapsář, pytel na špinavé prádlo
(plátěný)
ručník a osuška
mýdlo v krabičce, zrcátko
kartáček, pasta, hřeben, šampon

prací prášek (trimin), kolíčky na prádlo
toaletní papír 2x
osobní léky, náplasti
opalovací krém a krém na ruce
repelent
nůžky na nehty
boty turistické (pohorky)
tenisky
sandály
gumáky
spacák
karimatka nebo molitan
igelit pod věci (1 x 1,5 m)
jídelní miska (ešus), hrnek na čaj
lžíce, kapesní nůž, malá lžička, vidlička
baterka, náhradní baterie
svíčky – na hry (2ks konzumních svíček)
trhací blok (A5), psací potřeby, příp. nůžky
šicí potřeby
hudební nástroj + zpěvníky drobné hry
dopisní papír, známky
pracovní rukavice
KPZ, vázačka (2 m dlouhá)
100 Kč pro osobní potřebu

NA CELOTÁBOROVOU HRU:

• Katana ( 100 cm dlouhá dřevěná tyč, s
gumovým špuntem na konci)
• Plastron (“brnění” na trup)
• Bílé prostěradlo s dírou na hlavu (na zničení)

Na sraz:

● POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
● POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU NA

COVID-19 / POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ /
POTVRZENÍ O PRODĚLÁNÍ COVID-19

● kartičku pojišťovny
● očkovací průkaz (kopii důležitých stran)
● osobní léky

Na cestu (do batůžku):

● jídlo a pití na cestu (na táboře bude až
společná večeře)

● pláštěnka

● Respirator

● Reflexní prvky

Odjíždíme společně všichni v modrých oddílových tričkách, kdo ho nevlastní, může si ho koupit při
odjezdu, ať jsme jednotní.

Vše kromě jídla a potvrzení sbalte nejlépe do starého kufru a přiložte opravený příp. doplněný

seznam věcí. Po zkušenostech z minulých táborů víme, že na tábořišti zůstávají věci, ke kterým se

nikdo nehlásí. Proto pokud možno věci označte, zamezíte tak případným ztrátám.

Adresa:

Tábor TOM 4338 K.T.O.

Podleský Šifrák

747 87 Budišov nad Budišovkou – Podlesí


