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Lista rzeczy do wzięcia na obóz 

 

 

1. Mundur 

a. spodnie długie i krótkie 

b. koszula mundurowa 

c. rogatywka 

 

2. Strój obrzędowy 

3. Koszulki od 6 do 8 sztuk (polecam wziąć mniej, bo będziemy prali) 

4. Coś ciepłego (polar/bluza) 

5. Kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna (jeśli peleryna to nie plastikowa, wygodna do marszu) 

6. Długie spodnie 2 pary + mundurowe 

7. Krótkie spodnie 2-3 pary + mundurowe 

8. Bielizna+wygodne skarpety (nie więcej niż 10 kompletów, bo będziemy prali) 

9. Strój kąpielowy 

10. Czapka z daszkiem  

11. Piżama lub coś innego do spania 

12. Strój maskujący 

13. Buty np. : 

a. klapki/sandały 

b. adidasy 

c. trapery/ciężkie za kostkę 

d. kalosze 

14. Kosmetyczka: 

a. mydło naturalne nie pachnące (biały jeleń) 

b. szampon 

c. szczoteczka do zębów 

d. pasta 

e. obcinacz do paznokci 

f. płyn/proszek do prania 

15. Nóż, najlepiej nie składany, ale nie za duży) 

16. Coś na komary i kleszcze, off, bros itp.  

17. Zegarek, nie jest niezbędny ale warto mieć nawet jakiś najtańszy z bazaru, żeby nie pożyczać na                

warty 

18. kompas 

19. Rolka papieru toaletowego 

20. Ręcznik 

21. Śpiwór 

22. Karimata (normalnie śpimy na materacach wojskowych, ale przyda się na ogniska i wyjścia z obozu) 

23. Linka pryczówka 30-50m 

24. Latarka+baterie (najlepiej czołówka) 

25. Przybory do jedzenia 

a. niezbędnik 

b. menażka ( lub 2 nietłukące się miski) 

c. kubek (plastikowy lub metalowy) 

26. Plecak mały (20-35L), duży (60-90L) 

27. Niezbędnik mundurowy ( igła, nitka, guziki harcerskie, zapasowa lilijka, 5zł, sznurek 2m, zapałki,             

spinacz, agrafki, druciki) 

28.  Pieniądze do sklepu ( w sklepie będziemy 1-2 razy w sklepie więc 40 zł starczy z zapasem) 

29. Ubranie robocze ( wysokie prawdopodobieństwo zniszczenia, warto zapakować na wierzch plecaka) 

30. Teczka z zeszytem, długopisem i książeczką harcerską 

31. Minimum 3 koperty, znaczki adres do domu. Tak by chłopaki mogli wysyłać listy do domu, jest to                 

najlepsza forma kontaktu z rodzicami na obozie. 
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32. NIE BIERZEMY LEKARSTW NA OBÓZ, apteczkę ma kadra w komendzie i pielęgniarka. Jeśli harcerz              

przyjmuje lekarstwa to prosimy o zapakowanie ich w siatkę lub pudełko wraz z instrukcją podawania               

i oddanie drużynowemu w dniu wyjazdu 

33. Nie bierzemy TELEFONÓW i  innej elektroniki (tabletów, radia, konsol do gier)  

34. Pałatka, hamak, i podobne - każdy bierze to co ma i chce 

 

Pakujemy się koniecznie w tylko dwa plecaki, nie walizki, nie bierzemy dodatkowych toreb, torebek i               

torebeczek, siatek ani siateczek. 

 

Wszelkie telefony do kadry w czasie obozu proszę wykonywać między 15, a 16 lub po 22, wynika to z faktu,                    

że przez większość dnia jesteśmy zajęci prowadzeniem zajęć. Prosimy o telefony w ważnych sprawach. Jeśli               

nie odbierzemy od Państwa telefony może to oznaczać, że mamy jakąś grę terenową lub ognisko - w takim                  

przypadku proszę spróbować następnego dnia. 
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