Co nesmí chybět ve výbavě mořského vlka –
seznam věcí na farní tábor 2021
Milí budoucí pasažéři!
Posíláme vám seznam věcí, které byste si pro zdárný průběh plavby kolem světa rozhodně
neměli zapomenout přibalit do svých lodních zavazadel. Těšíme se na vás!
Vaši námořníci z lodi Victoria

Pro sladké sny v lodní kajutě
•
•

Spacák vhodný na spaní mimo budovu
Karimatka

Do horka, deště i lodní bouře, aneb oblečení a obutí
•

Oblečení do každého počasí vhodné pro pobyt v přírodě (přiměřený počet triček
s krátkým i dlouhým rukávem, mikina, krátké i dlouhé kalhoty, spodní prádlo,
ponožky).
• Bunda nebo větrovka
• Teplé noční oblečení vhodné pro spaní ve stanu
• Pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk, šátek)
• Obuv pro nošení v táboře (sandály, tenisky)
• Pevná obuv na celodenní výlet
• Oblečení, které se dá vzít mezi lidi (např. do kostela)
• Plavky
• Holinky
• Pláštěnka
• Hygiena, neboť i mořský vlk se sem tam rád umyje
• Běžné osobní hygienické potřeby (mýdlo, šampón, kartáček s pastou, hřeben,
kapesníky…)
• Ručník
• Repelent a krém na opalování
Do lodní jídelny
•
•
•
•
•

Ešus, či obdobná jídelní nádoba
Lžíce, příbor
Láhev na pití (alespoň 1,5 litru)
Škrabka na brambory
VŠE NEROZBITNÉ!

Všehochuť, která se na cestu určitě hodí
•
•
•
•
•
•
•

Psací potřeby, popř. pastelky
sešit, nebo blok
Drobné kapesné (na pohledy, známky, drobné upomínky z výletu apod.)
Látkový pytlík na špinavé prádlo
Pravidelně užívané léky (v originálním balení, s popisem užívání a dávkování předat
zdravotníkovi při příjezdu!!!!)
Batoh na výlet
Baterka, nebo čelovka + náhradní baterie

Dokumenty, potřebné ke vstupu na palubu
•

Kartička zdravotní pojišťovny, nebo její kopie

•

Prohlášení o bezinfekčnosti s datem prvního dne tábora

Co raději nechat doma
•

Jídlo, které se snadno kazí (řízky, uzeniny, mléčné výrobky…). Vlastní zásoby netřeba,
naše lodní kuchyně je vám k dispozici od začátku do konce plavby.

•

Cennosti (šperky, velké částky peněz apod.), které by mohli přilákat piráty.

•

Elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky). Na lodi stejně není signál a mořský
vzduch elektronice nesvědčí. V případě naléhavé potřeby se lze spojit s kapitánem.

•

Přezůvky, pantofle apod – nebezpečí uklouznutí na kluzké palubě, či ztráty obuvi
v mořském příboji.

Praktické tipy pro pohodovou plavbu
•

Věci doporučujeme podepsat (zejména ešusy, příbory apod.)

•

V kufru se udržuje pořádek lépe, než v batohu, či tašce

•

Máte-li doma závěsný kapsář, můžete ho dětem přibalit, napomáhá udržení pořádku ve
stanu.

