Dodatečné informace: Tábor zločinu 2014
Kostým
Mimoňové jsou postavičky z filmu Já, padouch (a zároveň celoroční hra malých) a tady je pár
inspiračních obrázků (brýle se budou dělat hromadně na schůzce):

Mafiánský kostým může být cokoliv, co si děti vymyslí, pár inspiračních obrázků:

Hadrové koule: nejjednodušší výrobní postup je naplnit starou nepotřebnou ponožku dalšími
nepotřebnými ponožkami nebo hadry a zašít. Vznikne koule, která letí dostatečně rychle, když se
hodí, ale také nikoho nezraní. Ideální je tvar koule, hadráky neplníme ničím těžkým, ostrým nebo
nebezpečným.

Další možný postup:

Kapsář bude přibit k "téčku" ze dřeva nebo k podobné konstrukci, takže spíše kratší na délku a širší.
Pokud se vám nechce kapsář šít, doporučujeme např. tento z
Ikey: http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50163264/ (60x45).

Kapesné doporučujeme kolem 200,-. Děti budou mít možnost utratit peníze jen např. na nanuk v
místní sámošce.
Pokud budete dětem dávat pohledy/korespoňďáky/obálky, nezapomeňte připojit k adresám i o
koho jde (např. Jana Novotná- babička, Adéla Novotná- teta).
Sekyru volte malou. Pokud jí ale doma nemáte, není nutnost jí na tábor kupovat.
Na uložení věcí se do teepee hodí bedna, nejlépe plastová. Koupíte jí např. v Ikee (edice Samla).
Pokud zvolíte ukládání věcí do tašky nebo podélně rozepnuté krosny, je potřeba přiložit silný igelit.

Nezapomeňte dítěti přibalit teplý spacák a dostatečné množství vrstev, na kterých bude spát.
Doporučujeme klidně dvě karimatky. Pokud máte nafukovací karimatku, přibalte také deku, hrozí
propálení.

Na označení věcí dětí je několik způsobů:
-oblečení:
•
napsat jméno na cedulku (pokud tričko nemá cedulku, můžeme cedulku všít)
•
napsat jméno lihovkou/textilkou přímo na látku
•
našití iniciálů nebo obrázku
•
nažehlení kusu záplaty či nějaký obrázek
-ešus, lžíce
•
vyškrabání iniciálu/značky
•
lakem na nehty nakreslit značku/iniciály
-boty: lihovkou uvnitř iniciály
Můžete přiložit “seznam věcí” (např. 2 trička s krátkým rukávem, jedno zelené s pejskem, druhé
červené; 12 párů ponožek: jedny pruhované, troje černé, ....), aby dítě pak vědělo, co všechno by
mělo mít až bude odjíždět z tábora.

