Co s sebou na projekt,
aneb účastníci radí …

PRO VŠECHNY ČTENÁŘE…
Projekty se od sebe liší (typ, téma, program, lokace, doba trvání, použité metody, hostitelské
organizace, složení účastníků,…), a proto tento dokument slouží pouze jako vodítko pro Vás všechny,
kteří vyjíždíte s námi na projekt.

Vytvořeno účastníky pro účastníky
Důležité je se zamyslet, kam vůbec jedu a v jakém ročním období. Vždycky si
pro jistotu zkontroluji průměrné teploty, které jsou pro daný termín a
místo.
Nejenom počasí ovlivňuje výběr mého oblečení. Ať už
jedu na outdoorový projekt nebo „obyčejný“, projdu si
program (pokud je už k dispozici), ať mě nic
nepřekvapí.

„Ponožky,
ponožky a
zase
ponožky“
(Lenka)

„Jóo Španělsko, to bude pohodička a teplíčko…místo
toho jsem ale mrzla v 10 °C a na sobě měla dvoje
kalhoty“
(Péťa)

„Často zapomínám ručník a né vždy mi
jej mohou organizátoři zajistit na místě“
(Tomáš)
„Vždycky si zapíšu adresu místa konání
projektu a kontakty na organizátory,
jednou jsem se ztratil a nebylo to moc
příjemné“
(Johny)

„Příště nesmím nechat
doma roztok na čočky“
(Janča)

Rozhodně nepodceňuji cestovní doklady. Kontroluji si expirační datum a
samotné jízdenky nebo boarding pasy si raději přefotím a pošlu na email. V případě ztráty tak mám pro organizátory alespoň elektronickou
verzi, aby mi mohli proplatit cestu.
Ať už jedu do metropole Velké Británie, nebo malé vesnice
v rumunských horách, na svoje věci (včetně elektronických) si dávám
pozor. A když už je řeč o Británii, nezapomeňte, že mají jiné zásuvky!
Když už je součástí programu intercultural evening, nejedu s prázdnou a
domluvím se s ostatními účastníky, ať si rozdělíme věci, které hodláme
přivést.

Vhodné oblečení na ven
i dovnitř, ručník,
hygienické potřeby,
deštník, přezuvky, malý
batoh na výlety,
nabíječka,..

Vhodné zavazadlo i obuv, spacák,
karimatka, teplé oblečení, ponožky,
pláštěnka, pokrývka hlavy, repelent,
opalovací krém, plavky, ručník,
léky, náplasti, toaletní papír, láhev,
čelovka...

