Vybavení na letní tábor KPM a popis příjezdové trasy.
Sportovní vybavení povinné.
gumové ploutve
čiré brejličky ( v tmavých není v přírodní vodě vidět)
žlutá plavecká čepice
šnorchl
monoploutev – kdo jí má
jízdní kolo (s odbornou servisní prohlídkou - potvrzení) a bezpečná přílba – ne
ozdoba hlavy
láhev na pití – na kolo, ne „pet lahev“!!!
1 x botasky na běh (odpružená podrážka, ne suchý zip)
1x botasky na chození a jízdu na kole
švihadlo
podložka na cvičení (stará karimatka)
cvičební gumy
Oblečení na tábor.
1 ks větrovka (atletická souprava)
2-3 ks tepláky
1 ks pyžamo
9 ks spodní prádlo
3 ks bavlněné tričko krátký rukáv
1-2 ks bavlněné tričko dlouhý rukáv
2 ks mikina nebo flanelová košile
8 ks ponožky
2 ks teplé ponožky
2 ks plavky
1 ks pláštěnka- povinná !!!!
1 ks čepice
2 ks krátké kalhoty
3 ks sportovní trenýrky
1 pár turistická obuv – povinné !!!!
1 ks pantofle pro domácí pohodu nožiček
1 ks boty do vody (starší tenisky nebo sandály)
Ostatní.
toaletní potřeby
2 ks velký ručník (osuška) – nutné k vodě
1 ks ručník – na mytí doma (sprcha,teplá voda)
brýle proti slunci (kdo je potřebuje)
baterka – nejlépe „čelovka“
blok a tužka
hry,knížka, případně drobné hračky a muchlíci dle individuální závislosti
batůžek na chození a na kolo
levné funkční hodinky –není povinné
pytel na špinavé prádlo
léky které dítě užívá s popisem podávání
kapesné cca 500,-Kč
Výše uvedené vybavení uložte nejlépe do velkého staršího kufru. Žádné drahé vybavení a
žádný mobil. Pokud si děti přivezou mobilní telefony a el. hry, budou jim odebrány a
půjčovány jen ve vedením určený čas. Zkontrolujte prosím, zda jsou na oblečení funkční zipy,
gumy, tkaničky apod.

Příjezd autem k letnímu táboru.
Želivka s.r.o.
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Z D1 sjedete dolů do Humpolce, pak na kruhovém objezdu doleva a na další křižovatce
znovu doleva dle směrníku Sedlice.V Sedlici na první odbočce doprava dolů dle šipky na
Želivka s.r.o. (na mapě červená elipsa).

Zdravím, Eva Palmová

