Pro hru
-

kostým a vše, co může potřebovat vaše postava (viz kostýmové sborníky a
manuály)
zbraň
šátek jako závěs na ruku, hodící se ke kostýmu (stačí obyčejný kus látky),
bude sloužit jako ukazatel zraněného
rukavice jako ochrana ruky pro boj (kožené)
psací potřeby a zápisník

Spaní
-

spacák (důležité!!!)
teplé oblečení na spaní – pyžamo nebo tepláková souprava
pokud by byla někomu v noci zima, určitě to vyřešíme, jen nám to musíte říct
a netrpět tiše

Oblečení
stačí méně než na klasický tábor, cca půlku času budete v kostýmu

-

spodní prádlo (toho dostatek!)
slabé ponožky
teplé ponožky
teplý svetr nebo mikina
tričko s krátkým rukávem
tričko s dlouhým rukávem (a třeba i takové, co se dá vzít pod kostým)
bunda (nejlépe nepromokavá)
tepláky
kraťasy
plavky
šátek nebo čepice (kšiltovka)
pláštěnka

Hygienické potřeby
-

mýdlo, šampon
kartáček na zuby a pasta
ručník
osuška

-

hřeben
kapesníky
opalovací krém a repelent
dále dle vlastních potřeb
taška na špinavé prádlo

Boty
-

sandále
sportovní obuv
holínky (pokud chcete, ale hodně trávy = hodně mokra)
pantofle nebo žabky do sprch s gumovou/pěnovou podrážkou kvůli
bezpečnosti (důrazně doporučujeme! Nová podlaha je trochu kluzká)

Co by se mohlo hodit
-

-

láhev na pití
hudební nástroj
deskovky a jiné společenské hry (něco vezeme i my, nebojte :) )
nástroje na výrobu a drobné ruční práce, šití… :)
dotazy na ostrý nůž: ano, nůž si vzít můžete, stejně jako jakékoli jiné ostré
náčiní, ale je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO nosit ho na herčas a etapy z důvodu
bezpečnosti! Nechte tedy své nástroje na chatce, dokud nebude čas s nimi
opravdu pracovat.
kapesné:
za co můžu na táboře utratit?
cestou tam i zpět povinná zastávka na benzině…
táborové tričko - 300 Kč
jiný táborový merch

Léky
Popsané léky (jméno, dávkování) odevzdají účastníci při odjezdu zdravotníkovi
tábora. Není nutné brát s sebou běžné léky “pro jistotu” např. Ibuprofen nebo černé
uhlí, takové věci v táborové lékárně jsou a zdravotník je v případě potřeby podá.
Účastníci u sebe na chatkách nesmějí mít žádné léky! Výjimkou je pouze HA u
starších dívek.
s sebou vezměte KOPII kartičky pojištěnce.

Co nechte doma
-

-

drahé mobilní telefony (doporučujeme vzít s sebou starší model i s
nabíječkou!)
elektronika, zejména notebooky a tablety. V chatkách není elektřina!
V budově bude zřízena nabíjecí stanice pro telefony, ale nikoli pro větší
elektroniku.
jiné cennosti, jako šperky, vše, co se může ztratit a rozbít
alkohol a drogy (to platí i pro účastníky starší 18 let)
domácí zvířata, včetně vší a malých mutací koronavirů

Budete-li mít problém, něco zapomenete (kartáčky na zuby jsou oblíbená komodita),
budete z jakéhokoli důvodu v nekomfortu, vše se dá řešit, jen se nebojte přijít :)

