
VECI KTORÉ SA TI ZÍDU NA LETAVY 

 RÚŠKO NA TVÁR - bohužiaľ stále aktuálna téma spojená s ochorením COVID 19. 
Nezabudni si priniesť dostatočný počet rúšok, prípadne aj dezinfekciu. V areáli tábora, 
ako aj v jedálni a iných spoločenských miestnostiach budú rozmiestnené dezinfečné 
prípravky. 

 PENIAZE – hotovosť, pretože najbližší bankomat je 11km od nás. 
 DOKLADY – občiansky preukaz, kartičku poistenca. 
 POTVRDENIE O ZAPLATENÍ POPLATKU – doklad o uhradení prevodu, 

ústrižok zo šeku. 
 GUMÁKY, PRŠIPLÁŠŤ – aspoň jeden deň nám zvykne zapršať. Sme v horách. 

Odporúčame jednoznačne, prinesť si niečo pre mokrú verziu dňa. Ďalej určite šlapky, 
kroksy, tenisky, teplé ponožky. 

 BUNDA, sveter, mikina, tepláky – niečo teplé, a najlepšie všetko krát 2. V noci je 
chladno. Aj pri ohni :) 

 ČELOVKA, LED lampa - alebo nejaký zdroj svetla – pri večerných presunoch sa to 
zíde. 

 LIEKY – ak si na niečo alergický, alebo nejaké lieky, ktoré berieš pravidelne. 
Ostatné, základné lieky máme aj my. Zídu sa takým, čo pôjdu spať o 05:00 hod ráno. 

 REPELENT – v akejkoľvek forme. Lietajú nám okolo hláv okrem komárov aj osy. 
Milujú totiž Kofolu. 

 SLNEČNÉ OKULIARE, OPAĽOVACIE KRÉMY – najlepšie s faktorom 30, 
slnko je koťuha. 

 POKRÝVKU HLAVY – čiapky, klobúky, šatky, sombrero, hrniec, sitko na 
cestoviny, vrece, atď. 

 NABÍJAČKU NA MOBIL – večný problém letaváka. Zriadená bude aj mini 
nabíjačkáreň pri štábnom stane. 

 MOBIL - inak Ti je nabíjačka na dve veci :) 
 NOTEBOOKY, TABLETY, MOBILY - a iné drahé zariadenia. Ak si ich berieš, 

dávaj si počas akcie na ne pozor ! Nenechávaj ich hocikde pohodené bez dozoru 
kamoša/kamošky. Letaváci nekradnú, ale túlajú sa tu aj iní miestni, či nemiestni ľudia. 
To isté ale platí pre doklady a iné dôležité veci. 

 NEJAKÉ JEDLO – raňajky, obedy a  večere Ti zabezpečíme (sú v cene). Na 
Letavách je aj stánok s rýchlym občerstvením (Podčiarka), varí sa aj kukurica, 
halušky, a iné zdravé dobroty. Napriek tomu si môžeš niečo doniesť aj sám, ak chceš. 
Najbližšie potraviny sú od nás totiž 11km. 

 DOBRÚ NÁLADU :) – aj keby náhodou ostala doma, my Ti ju spravíme :) 

 


