MČ in GG na taborjenju potrebuje:
Na taborjenje nosimo trpežno in uporabno opremo, nikakor pa ne preveč opreme, ker bo otroka
samo ovirala. Opremo zložite v nahrbtnik ločeno po najlonskih vrečkah (npr. posebej spodnje perilo,
majice, hlače, nogavice), da se v primeru vlage oprema ne bo navlažila. Nahrbtnik pripravljajte z
otrokom, da bo sam vedel, kaj bo imel s sabo na taborjenju. Morebiti označite vse obleke in brisače
z lastno siglo/imenom, da bo tudi otrok točno vedel, kaj je njegovo, kaj pa od sospalca. Prtljagi lahko
priložite seznam opreme.
OBVEZNA OPREMA:

























Kroj (srajca, jeans - dolge in kratke, ruta)
Nahrbtnik - v večjem naj bo pospravljena oprema, v manjšem pa ostalo. Manjši nahrbtnik
naj bo primeren tudi za izlete.
Spalna vreča – izberite toplo spalno vrečo, s tem da se raje izognite tistim vrečam, ki so
deklarirana za "poletna taborjenja".
Blazina za spanje – lahko le blazino, ki jo uporabljate pri morju (armafleks) ali pa napihljivi
armafleks, ki je nekakšen kompromis med klasičnim armafleksom in napihljivo blazino, s tem
da se pri nepazljivi uporabi lahko preluknja. Priporočamo vselej navadni armafleks.
Obutev: telovadni copati, gojzarji, natikači, škornji za dež
Obleko primerno za letni tabor: poleg lažjih oblačil (kratkih hlač in majic) tudi toplejšo
obleko, eno trenirko izključno za spanje, debelejši pulover.
Nepremočljivo vetrovko (lahko tudi poncho)
Nogavice, spodnje hlače
Kopalke in kopalno brisačo
Pripomočki za osebno higieno – biološko razgradljivo tekoče milo, zobna ščetka, zobna
pasta, glavnik, brisača, toaletni papir, robčki.
Pralni prašek ali milo za pranje (biološko razgradljivo)
Zaščita pred klopi in sončna krema
Čepica
Aluminijasta čutarica (borača)
Svetilka
Jedilni pribor – vilice, žlica, nož
5 metrov srednje debele vrvi (5-6 mm) – obvezna za starejše MČ in GG-je, ker jo bodo
uporabljali pri nabiranju drv
Šotorka (vojaško platno)
prazne najlonske vrečke
časopisi
metlica
pisalni pribor
Starostna kategorija GG lahko ima žepni nož, katerega dolžina rezila ne sme presegati širine
dlani.

