Деякі додактові завваги про виряд
Шатро. Побажано, щоб шатро могло стояти без кілків, бо під час канойкарських
прогульок юнацтво часто буде таборувати на каменистому ґрунті, де не можна вбивати
кілків. Шатро мусить мати добрий “fly”/дашок, що цілком покриває шатро.
Таке шатро є добре:
ілюстроване без fly

ілюстроване з повним “fly”

Таке шатро не є добре
(не буде стояти без кілків)

Наплечник. Звичайний мандрівний наплечник з внутрішньою (або зовнішньою) рамою і
добрим поясом. Під час канойкарських прогульок вся одежа мусить бути запакованa в
плястикові торби. Спимішок повинен бути в двох торбах або в міцнім непромокальнім
мішку (це є непогана думка і на піші мандрівки, бо ніколи не знати коли буде дощ). Якщо
хтось хоче купити спеціяльні канойкарські наплечники, то може (але це не конче
потрібно), але ці наплечники на дуже надаються на дальші піші мандрівки (а юнацтво на
таборі також буде йти на 3 денні піші мандрівки). Так звані “dry sacks” є корисні, але
також не конче потрібні.
Менажка/їдунка. Прошу не купувати юнакам дешеві менажки “mess kits” – ручки
нестабільні, банячок перевертається, горнятко за мале. Простий банячок з доброю ручкою
та велике горнятко – значно кращі.
Цей мес кит є до нічого. Не купуйте.

Ці є кращі:

Рятівничий пояс. Особистий рятівничий пояс (life jacket) – непотрібний, бо дістаємо
рентовані, але якщо хтось хоче привезти власний, то можна.
Про взуття
Під час табору юнацтво буде йти і на канойкарські прогульки і на мандрівні прогульки
пішки. Отже, їм буде потрібна і пара мандрівних чобіт/черевиків і пара черевиків на воду.
Манрівні чоботи/черевик повинні мати якусь підпору для кісток. Черевики на воду –
повинні бути такі, що можна їх без вагання замочити, бо юнацтву доведеться часто ставати

у воду при причалюванні, ладуванні канойок і відпливі від берега, та переправах через
боброві тами. Береги та дна річок в теренах табору часто бувають каменисті і нерівні, і
тому невигідно, а часами й небезпечно, заходити до води босоніж. Також, не радимо брати
звичайних сандалів, бо дуже легко в сандалах скалічити пальці на ногах. Якщо сандали
мають закриті пальці – то вони надаються на табір. Також, добре надаються старі, діраві
тенісівки. Чи потрібні якраз діраві тенісівки? Ні, але з діравих тенісівок скоро витікає
вода.
Про пакування наплечника
Є абсолютно конечним, щоб вся одежа і ввесь виряд у наплечнику були спаковані у міцні
плястикові торби (або у “dry sacks”) на канойкарські прогульки. На дні канойки завжди
збирається вода, чи то від весла, чи від хвиль, чи від мокрого взуття. Якщо одежа не є
запакована в плястикові торби, то вона набрякає водою. Спимішок повиннен бути
спакований у дві торби. Нема нічого більш неприємного як спати у мокрому спимішку.

