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jídlo a pití na cestu a první den (pozdní večeře, snídaně, svačina, oběd)
železná rezerva (polomáčené sušenky a tabulka hořké čokolády)
kapesné – přibližně 10 EUR
karimatka, spacák, věci na spaní
zápisník, psací potřeby, KPZ, uzlovačku (1,5 m)
ešus, lžíce, houbička, utěrka, láhev na pití
čelovka, náhradní baterie, svíčka, zápalky
provázek
kapesní zavírací nůž – nutné
pláštěnka – nutné
hygiena – mýdlo, ručník, kartáček, pasta, léky pro osobní potřebu, toaletní papír
opalovací krém
pokrývka hlavy – aby šla namáčet, sluneční brýle
pevné turistické boty – pohory
kraťasy, trička (decentní množství)
kalhoty, svetr či mikina
krojové tričko (neberte si krojovou košili), šátek, turbánek, slušné kalhoty nejen ke kroji
šátek, kapesníky
plavky (vhodné jsou šortky, které lze využít i na plavbu)
ponožky, spodní prádlo (decentní množství)
věci jen pro pro účastníky „suché“ části ve Slovenském ráji
o malý batoh na výlety
o sandály – volitelně
 věci jen pro účastníky horského puťáku
o velký batoh a pláštěnka na batoh
o stan/plachta na spaní – domluvíme skupinky
o 1,5 litrová lahev s vodou
o Po dvojicicích
 jídlo od úterý do neděle – před táborem ještě dodáme tipy, co se dá vařit
 sirky, malý plynový vařič a malou plynovou bombu (250/450 g) (stačí půjčit od kamaráda)
o sandály
 věci na společnou vodní část
o tričko s dlouhým rukávem – i proti spálení
o šusťáková bunda a kalhoty (lehké)
o boty do vody (jsou potřeba uzavřené boty (např. kecky), rozhodně ne sandály)
o botasky
o zpěvníček
Snažíme se minimalizovat věci, které budou mít kluci během tábora s sebou. Proto prosíme rozvážit především oblečení. Věci na vodu jsou
k tomu, aby byly mokré. Není potřeba mít vícero věcí, kterým by hrozilo namočení. Vzhledem k tomu, že také věci na spaní jsou "suché",
tak v případě nutnosti mohou posloužit jako věcí "na převlečení" po ukončení plavby.
Pro účastníky horského puťáku:
Věci pouze na vodní část tábora si prosím zabalte zvlášť do lodního pytle či 50 l barelu, který se pak poveze na lodi. Pokud nemáte vlastní,
zkuste si lodní pytel od někoho půjčit nebo koupit (využije se i na další tábory). „Vodní zavazadlo“ se naloží do auta a uvidíte ho až pak na
vodní části. Ostatní věci s sebou na horský puťák si zabalte do velkého batohu.
Pro účastníky „suché“ části ve Slovenském ráji:
Všechny věci si zabalte rovnou do lodního pytle či 50 l barelu, který se pak poveze na lodi. Pokud nemáte vlastní, zkuste si lodní pytel od
někoho půjčit nebo koupit (využije se i na další tábory). „Vodní“ zavazadlo si povezete s sebou vlakem. Věci, které se nevejdou do „Vodního
zavazadla“ lze zabalit do malého batohu, který by se měl vejít do auta. Až budeme přesně vědět odvoz materiálu, budeme schopni potvrdit,
zda si kluci povezou věci vlakem nebo jim je odvezeme.
Platí zákaz veškeré elektroniky (mobily, mp3, discman…).
Nebude je kde dobíjet a není možné vyloučit ztrátu, poškození nebo odcizení během dopravy.
Před odjezdem je nutné odevzdat vedoucímu následující doklady:
průkaz pojištěnce
očkovací průkaz
posudek o zdravotní způsobilosti

prohlášení o bezinfekčnosti
kontakty na rodiče
informace o osobních lécích

Aktuální informace o táboře naleznete na adrese: http://31ovs.flotila-liberec.cz/tabor/
Jan Hrnčíř – Marbuel – janhrncir@gmail.com
Lukáš Arient – Bodie – arient1@seznam.cz

