Plast Novatstvo
Camp Supply List
ONE WEEK LIST
Full Plast Uniform:
Neckkerchief and woggle
Dark shoes
Girls: brown shorts/skort, blouse, brown knee-high socks
Boys: shirt, shorts of a similar colour as shirt, khaki green socks, belt

Checklist:
3 pairs of long pants

Sleeping bag

4 pairs of shorts

Blanket

5 T-shirts

Pillow

2 long-sleeved shirts

Bedding and pillowcase

Warm sweatshirt/ fleece

Toiletry bag

Rain coat

Toothbrush & toothpaste

Light jacket

Plastic cup

Underwear for 7 days

Face soap

6 pairs of socks

Comb or brush

Pyjamas

Hair ties/elastics

2 bathing suits

Sunscreen

Hat

Insect repellent, After Bite

Bag for dirty laundry
Rubber boots
Running shoes
Sport sandals
Water shoes (for swimming in lake)
Flip-flops

Hanger for uniform
Backpack/Plast drawstring bag

10 disposable masks
Flashlight
Beach towel
Reusable water bottle

Please label all clothing, especially Plast uniform
Campers are not allowed to bring the followiing:
knives or matches
individual drinks, snack and food
cell phones
any type of electronics, tablets, etc.

Таборовий Виряд
для новацтва
на один тиждень
Повний Пластови Однострій
Хустка і шлюфка
Темні черевики
Дівчата: коричневі шорти/спідниця, блюзка, підколінки
Хлопці: короткі штани кольору сорочки, сорочка, зелені шкарпетки, пояс

Список

пари довгих штанів
4 пари шортів
5 футболок (т-сорочок)
2 сорочки довгими рукавами
Теплий светер
Дощовик
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Жакет/легка куртка
Спідня білизна на 7 днів
Шкарпетки 6 пар
Піжама
Купальник (2)
Кепка
Мішок на брудний одяг
Ґумові чоботи
Кросівки/спортивне взуття
Спортивні сандали

Спальний мішок/ ковдра
Коц
Подушка
Простирадло на матрац
Сумка для туалетного
приладдя
Щітка і паста до зубів
Пластекове горнятко
Маленький рушник до миття

Гребінь чи щітка до волосся

Резинки для волосся
Плин проти сонця
Плин проти комарів, After Bite

вішак на однострій
Малий наплечник
10 маски одноразові
Ліхтарик
Взуття для води (до озера)
Пляжний Рушник
Шльопанці/капці
Пляшечка для пиття води
Прошу підписати весь виряд, включно частинами однострою
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На таборі не дозволено привозити:
напитки й їжу
ножі, сірники
мобільний телефон
електронні ігри, таблет, ітд.

