OBVEZNA OPREMA ZA TABORJENJE
Prosimo vas, da dobro preberete seznam opreme za taborjenje in se napisanega tudi držite. Če niste
prepričani glede česa, se lahko posvetujete z vodnikom. Vsa oprema mora biti smiselno spakirana po
najlon vrečkah.

Oblačila:
-spodnje perilo (rajši več kot premalo)
- nogavice (vsaj 10 parov, tudi debele)
-majice s kratkimi rokavi (za vsak dan eno +
rezerva)
- 3 pare kratkih hlač
- 2 para dolgih hlač – vsaj ene na pas
- vsaj 3 majice z dolgimi rokavi (puloverji)
- pižama ali trenirka za spanje
- kopalke in brisače
- felpa oz. toplejše oblačilo
- windstoper ali palerina
- kapa za sonce
- kroj
- TABORNIŠKA RUTKA

- zložljiv dežnik
- vrečka za umazano perilo
- kompas (če ga imate)
- družabne igre
- obliži
- sončna očala
- glasbila, pesmarice in DOBRA VOLJA!
- taborniški zvezek, puščica
- pribor za risanje (GG)

Zelo je zaželjeno, da imajo otroci s seboj
tudi kostume na temo divji zahodindijanci/kavbojci (klobuki, plastične
pištole, perjanice, loki, kavbojski škornji,
indijanska krila...)

Obutev:
- pohodni planinski čevlji*
- teniske
- natikači, japonke

Nezaželena oprema:
- prenosni predvajalniki glasbe in videa
- razne elektronske naprave

Toaletne potrebščine:
- zobna krtačka in pasta
- milo, šampon
- sončna krema z visokim zaščitnim faktorjem
- brisača
- zaščita proti insektom in klopom

Ostala oprema:
- večji nahrbtnik za bivakiranje (vsaj 35L)
- nahrbtnik za izlete (za vodo, brisačo, sendvič)
- topla spalna vreča (za tri letne čase) in
armafleks
- osebni dokument
- zdravstvena izkaznica!!
- menažka ali globok krožnik, jedilni pribor
- skodelica in čutara
- baterijska svetilka (z rezervnimi baterijami)

*Vsako leto se MČ-ji in GG-ji na taborjenju
odpravimo na dvodnevno bivakiranje izven
tabora. Zato vas prosimo, da imajo otroci s
seboj pohodne čevlje in nahrbtnik, ki je dovolj
velik, da vanj spravijo spalno vrečo, rezervna
oblačila in
hrano ter nanj pripnejo armafleks.

