Doporučený seznam věcí na letní dětský tábor Kajlovec 2020
V den odjezdu budou děti oblečeny a obuty přiměřeně dle aktuálního počasí s pokrývkou
hlavy a u sebe do autobusu v batůžku pláštěnku, pití a svačinku (začínáme večeří).
Všechny věci budou zabaleny do podepsaného kufru (nejlépe staršího). Prosíme, nebalte
dětem věci do igelitových tašek!
Vše, co je níže uvedeno, berte pouze jako orientační, doporučené minimální množství.
Ostatně, Vy sami znáte své děti nejlépe. V žádném případě nedávejte dětem drahé
značkové oblečení, obuv ani nic cenného. Děti jsou celé dny v přírodě, u jejich věcí tak
může dojít k jejich poškození nebo i ztrátě. Za své věci si dítě zodpovídá samo.
Oblečení na 15 dní

● Spodní prádlo, ponožky, teplý svetr nebo mikina 2x, tričko s krátkým rukávem 5x,
● Tričko s dlouhým rukávem 3x, bundu (nejlépe nepromokavou) 1x, tepláky 2x,
● Kraťasy 2x, plavky, šátek nebo čepice (kšiltovka) při odjezdu na hlavě, pláštěnka
Spaní

● Pyžamo, teplé ponožky, plyšáka, polštářek apod. :)
Hygienické potřeby

● Mýdlo, šampon, kartáček na zuby a pasta, ručník, osuška, hřeben
● Kapesníky, nejlépe papírové (celé balení 10ti balíčků), role toaletního papíru
● Opalovací krém a repelent
● Pytel na špinavé prádlo - látkový (ideálně např. starší povlak na polštář)
Potřeby pro táborový život

● Kelímek nebo hrnek (nejlépe plastový - podepsaný)
● Plastová podepsaná láhev na pití (šroubovací 0,5l - nedávejte s brčky - tečou)
● Pohodlný batůžek s sebou do autobusu (s pláštěnkou, pitím a svačinkou)
● Baterka i s náhradními bateriemi
● Sluneční brýle popř. dioptrické
● Kapesné dle Vašeho uvážení
● Knížka, karetní hra a další pomůcky zpříjemňující pobyt a krácení volného času např.
během odpoledního klidu

● Penál s psacími potřebami (na táboře lze zakoupit známky i pohledy), pozn. blok
● Masku pro maškarní ples - téma 2020: Superhrdinové
● Rukávky nebo kruh, vodní brýle a další potřeby do bazénu
Boty

● Sandále, pevná obuv do lesa, holínky, obuv do vody (do řeky nebo potoka)

Seznam věcí sepište a přidejte dětem do kufru, nejlépe nalepený na vnitřní stěnu
kufru. Bez něj nemůže být při odjezdu provedena kontrola chybějících věcí. Všechny věci
označte jménem dítěte (nejlépe centrofixem): trika, svetry, bundy, pláštěnku, pyžama - za
krkem, kalhotky, trenky, tepláky apod. - v pase u gumy, ponožky na chodidle, boty uvnitř
boty, batůžek na vnitřní straně popruhu na ramena, toaletní potřeby a láhev viditelně označit
(lze i štítkem), kufr označit celým jménem adresou dítěte, podepište i případné vlastní
hračky. Děkujeme za pochopení, usnadníte tím práci vedoucím a sobě ušetříte nepříjemná
překvapení z chybějících věcí.

Dokumenty
● Potvrzení o bezinfekčnosti (předání při nástupu do autobusu s datem odjezdu)
Léky
V podepsaném uzavřeném igelitovém sáčku odevzdat při předávání dítěte u autobusu
zdravotníkům pravidelně užívané léky (pokud je třeba), kopii zdravotního průkazu
pojišťovny (kdo nezaslal e-mailem), dodatečné informace o změnách tel. čísel, zdrav. stavu
dítěte apod. Léky budou uloženy mimo dosah dětí u vedoucího a zbytek vrácen zpět.
Originály zdravotních průkazů nebereme!
Kapesné: děti si mohou koupit poštovní známky nebo drobné občerstvení přímo v kempu
(pouze ve vyhrazeném čase odpoledního klidu), nebo při výletech do města, v cukrárně, na
zámku, na koupališti atd. Děti si za své peníze odpovídají samy (mohou si nechat v úschově
u svého oddílového vedoucího).
Dejte dětem věci do pouze jednoho, raději většího zavazadla, a to i v případě, že ho
vezete až na místo vlastní dopravou.
V nezalepené obálce napsané pohledy od rodičů, prarodičů a pod. pro dítě (nemusíme
spoléhat na poštu, že dojde pohled včas, vydáme dítěti průběžně během tábora) viz níže.
Pište dětem denně. První dopis vhoďte do schránky ještě před odjezdem dítěte. Není
potřeba a není to ani vhodné, aby dítě dostávalo denně několik pohledů, stačí jeden. Můžete
nám také dát na každý den jeden pohled do obálky a my je budeme postupně vydávat (v
tomto případě doporučujeme pohled vybavit známkou nebo razítkem, třeba nakresleným!)
Cenzurujte, prosím, také obsah, tzn. nepište dětem, že se Vám po nich stýská, naopak je
chvalte, jak jsou šikovné a jak se těšíte na jejich vyprávění o táboře apod.
Adresa do tábora: Tábor se koná v pronajatých prostorech kempu Kajlovec. Dětem
adresujte poštu ve formátu:
LDT Kajlovec, jméno dítěte, Opavská 386, PSČ 747 41.
Žádné mobily ani tablety: Náš tábor je určen výhradně a zcela jen pro děti bez mobilních
telefonů. Pokud dítě bez těchto zařízení nevydrží, neposílejte ho prosím s námi. V této
věkové kategorii jsou mobily zcela nevhodné a prosíme rodiče, aby dětem mobily nedávali.
Tábor děti vychovává k samostatnosti, k pohybu mezi dalšími lidmi bez rodičů za zády, učí
děti rozhodovat o svých věcech a řešit své konflikty bez neustálých telefonních konzultací s
rodiči. Děti Vám vše rády povyprávějí po návratu z tábora. Rodičům je připravena podat
veškeré informace o dětech každý den o poledním klidu mezi 13 - 14 hodinou nebo večer
mezi 19 - 20 hodinou hlavní vedoucí: Mgr. Zdeňka Ivanská 777896044. Děti k telefonům
zásadně nevoláme. Kontrolujte náš profil na FB, několik ilustračních fotografií se tam
budeme snažit ukládat průběžně během celé doby tábora vždy v závislosti na kvalitě
signálu. Všechny fotografie najdete po skončení tábora na rajčeti.

