Proces balení
Zásada balení je: Balte spolu s dětmi. Usnadní to práci Vám i dětem, které budou vědět, kde co v
kufru najít. Aspoň ze začátku.
Pro některé je celý tábor velkým hledáním.





Nechte děti, ať si sami udělají hromádku věcí, které na tábor potřebují podle seznamu.
Projděte s nimi tyto věci a řekněte jim, na co zapomněli a co je naopak navíc. Věci společně
projděte a dochystejte.
Napište seznam věcí, které dítě s sebou má. Můžeme pak lépe dohledat, komu patří ztracená
věc, ke které se nikdo nehlásí. Seznam uložte do víka kufru.
Za přítomnosti dítěte skládejte věci do kufru a říkejte mu kam, kterou věc dáváte. Balení sice
není zábava, ale dětem to pomůže.

Do čeho zabalit?
Nejlepší volbou je starý, plochý kufr, který snese dennodenní vytahování z podpostele. Děti si nemají
kam věci ve stanu vyskládat - je zde jen malá polička na nejnutnější věci, ale ne na oblečení. V krosně
(velkém batohu, Gemě) a v cestovní tašce se věci velice špatně hledají a málokdy se vlezou pod
postel. Napěchované cestovní tašky, nebo nové modely kufrů se zde ukládají velmi špatně.
Ideální je jedno větší zavazadlo (nejlépe kufr) a bokem spacák, karimatku a malý batůžek na výlety.
Sourozenci a jeden kufr?
NE, sourozenci spolu nespí ve stanu. Chceme, aby si od sebe navzájem odpočinuli. Tím pádem
zabalte každému jeho vlastní kufr.
Jak zabalit spodní prádlo a ponožky?
Pro děti je nejlepší, když jsou tyto věci pohromadě v igelitových sáčcích. Jakmile jsou ponožky po
celém kufru, děti je zásadně nehledají a tím pádem si neberou čisté. Když mají v jednom sáčku
ponožky v dalším spodní prádlo a plavky lépe se v kufru orientují a nemusí tak dlouho hledat.
Sladkosti na přilepšenou?
Dejte s sebou dětem přiměřené množství sladkostí, ale nedávejte jim jich mnoho. Děti dostávají 5x
denně jídlo, a z toho jedna svačina je sladká (oplatek, perník,…). Nedostatkem sladkostí trpět
nebudou. Navíc sladkosti ve stanech mají rádi mravenci a polní myši.

Na spaní





spacák
karimatka
pyžamko a ponožky – 2x (dvě pyžamka jsou jistota hlavně u mladších dětí)
polštářek/plyšáček

Na výlety






batůžek
pláštěnka
psací potřeby a blok
lahev na pití
peněženka s drobným obnosem (100 kč)

Boty





pevná obuv – tenisky nejsou pevná obuv
holínky
sandálky
tenisky

K jídlu a pití






škrabka/nůž
ešus/miska
lžíce (příbor)
hrníček – bez něj to nejde!
utěrka – Jedna stará utěrka, u které nebude vadit, že se Vám nevrátí domů, nám může hodně
pomoci při utírání erárního nádobí. Prosím vybavte děti jednou takovou.

Proti slunci
 čepice
 sluneční brýle – dle vlastních potřeb
 opalovací krém

Na hraní
 psací potřeby a blok – viz. na výlety
 šátek
 známky, pohledy, korespondenční lístky, dopisní papíry – nejlépe s nadepsanými adresami

Šaty dělaj člověka










ponožky (14 starších párů)
spodní prádlo (14 ks)
trička (alespoň 5ks)
mikina (2ks)
svetr (1ks) – lze nahradit mikinou
šusťáková bunda (1ks)
tepláky (1 ks)
šusťáky/maskáče/outdoorové kalhoty (2ks)
plavky (1ks)

Čistota půl zdraví
 kartáček a pasta
 mýdlo – stačí cestovní balení
 šampon – stačí cestovní balení

hřeben (sponky do vlasů, gumičky) – nejen děvčata, ale i dlouhovlasí chlapci
toaletní papír – máme ho dost
ručník a osuška – jeden na koupání v rybníce a jeden na sprchování
vlhčené ubrousky
papírové kapesníky
krém na ruce, obličej, balzám na rty – pokud má někdo problematickou pleť, osychající rty,
ruce je to velmi nezbytné
 repelent
 pytel na špinavé prádlo – bavlněný







Ostatní
Elektronika (mobilní telefony, mp3 přehrávače, e-booky, tablety a vše ostatní)
- NEBRAT!!!!!
- Na srazu na tábor rodiče podepisují prohlášení, že děti u sebe nemají mobilní telefon.
- Telefon není na táboře, kde nabíjet (není zde elektrika) a vlhko jim nesvědčí. Děti telefon
nepotřebují, kontaktovat můžete hlavní vedoucí: Pavla Šanderová 723846181
- Za veškerou elektroniku přebíráte zodpovědnost
Šperky – Nebrat věci, které by se mohly roztrhnout a ztratit. Náušničky s dobrým zapínáním by se
ztratit neměly. Opatrně na náramky a řetízky, které mohou být strženy v zápalu hry.

