Seznam výbavy na Boot camp 1 a 2
POVINNÁ VÝBAVA























Maskovací uniforma – blůza, kalhoty, pokrývka hlavy (vojenská čepice nebo klobouk)
Vzor uniformy je libovolný ne však pouštní.
Vojenské nebo trekové boty – prošlápnuté (tj. používané)
Ochranné brýle nebo obličejová maska
Malý batoh na svačinu (vojenský nebo jiný nevýrazné barvy)
Láhve na vodu nejlépe 2x750ml (popř. 1,5l nebo camellback)
Hrnek (plechový nebo plastový) označený jménem dítěte
Lžíce
Psací potřeby (sešit A6 + tužka + propiska)
Svítilna/čelovka (+náhradní baterie)
Kapesníky
Ponožky min. 4 páry ponožek (ne kotníkové, spíše silnější)
Spodní prádlo
Sportovní souprava (tepláky+mikina)
Kraťasy
Trička s krátkým rukávem 5ks (zelené, černé nebo hnědé)
Svetr nebo teplejší mikinu (fleecovou)
Plavky
Přezůvky nebo nazouváky (ne žabky)
Tenisky
Hygienické potřeby:
(mýdlo, ručník, 4x malý ručník na ruce, kartáček a pasta na zuby, opalovací krém, vlhčené
ubrousky, desinfekce „malá cestovní“, náhradní roušky v uzavřeném obalu)
Nepromokavý obal na rezervní prádlo (např. pevnější pytle na odpadky)

Zbraň – nejlépe AEG nebo dlouhý manuál. Munice BIO v množství 4 000ks.
Zbraň musí být uložena v neprůhledném obalu a je nutné mít vlastní zásobníky a nabíječku.
Zbraň je možné vypůjčit na základně za poplatek 600Kč (platí se hotově při nástupu) včetně
1000ks munice. V průběhu tábora je také možné si munici přikoupit a doplatit na konci
tábora dle spotřebovaného množství. Zapůjčení zbraně je však možné pouze v omezeném
počtu na základě vyplněné kolonky v přihlášce! Proto je vhodné poslat přihlášku co nejdříve.

DOPORUČENÁ NEPOVINNÁ VÝBAVA
















Nosný systém nebo taktická vesta (k nesení zásobníků, láhve a dalších drobných věcí).
Vestu bude možné zapůjčit, ale pouze v omezeném počtu na základě vyplněné kolonky v
přihlášce!
Čištění na boty
Velký batoh (objem alespoň 50 litrů- ideálně jako zavazadlo, s kterým cestuje na tábor)
Spacák (s obalem)
Zavírací nůž
Pláštěnka/pončo
Karimatka
Vojenský opasek
Náhradní uniforma (pro případ promočení při venkovním programu)
Maskovací barvy
Sniper šála nebo tmavý šátek
Kompas/buzola
Hodinky
Celta+5m provazu

VOLITELNÁ VÝBAVA






Vojenský nůž s pevnou čepelí (pracovní nůž)
Zapalovač
Ešus
Lékárnička
Malý lihový nebo plynový vařič

Všechny doplňky z povinné i volitelné výbavy, které Vám chybí, můžete koupit na
našem partnerském obchodu Anareus (https://www.anareus.cz/) nebo v jejich prodejně
v Praze.
Jako jedno ze zavazadel doporučujeme velký batoh, který si vezmou do lesa. Objem
batohu alespoň 50 litrů - ideálně jako zavazadlo, s kterým cestuje na tábor. Batoh by měl
pojmout minimálně spacák, velkou láhev vody, rezervní oblečení a hygienické potřeby.
Pro děti je důležité nechat věci zabalit samostatně. Jistě budou potřebovat vaši
pomoc a dohled, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co potřebují a kam si věci dávají. Pokud
jim vše sbalíte bez jejich přítomnosti, velmi lehce se stane, že řadu věcí na táboře vůbec
nepoužijí, protože ani nebudou vědět, že je se sebou mají.
Vzhledem k omezeným podmínkám nemusíte dětem dávat větší obnos peněz, nemají
je kde utratit. Stačí jim max 100 Kč. Vše potřebné je v ceně tábora včetně všech programů.
Cennosti, elektronika a mobil jsou též zbytečné – nic z toho děti u sebe nemají po dobu
konání tábora. V naléhavých případech se telefonicky můžete spojit s vedoucími pracovníky
tábora.

