
  

Lista rzeczy do spakowania
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Chorągiew Stołeczna ZHP

 

Spis rzeczy, które każdy powinien mieć:

1) Legitymacja szkolna
2) Plecak duży na rzeczy (70-80l)
3) Plecak podręczny
4) Kompletny mundur  (harcerki: rogatywka, bluza mundurowa, 2-3 pary czarnych getr, dwie pary 
wywijek ciemno żółtych, pas mundurowy, spódnica, zapasowe guziki harcerze: bluza mundurowa, 
pas)
5) Mundur polowy  koszulka drużyny→
6) Ubrania:
- kilka par długich spodni
- 2-3 pary krótkich spodni
- 2-3 bluzy/swetry
- zapas bielizny na tydzień (na obozie sami pierzemy)
- kilka koszulek z krótkim rękawem
- coś przeciwdeszczowego
- piżama lub dres do spania (ciepły)
- strój kąpielowy
- coś na głowę do ochrony przed słońcem (obowiązkowo)
- ew. ubranie na pionierkę(do zniszczenia) + rękawice robocze
7) Buty:
- mundurowe (za kostkę, w kolorze czarnym, najlepiej treki)
- adidasy/trampki/halówki (lub inne lżejsze obuwie)
- sandały
- ew.klapki
8) Śpiwór (wewnątrz plecaka, najlepiej włożony w wodoszczelną ochronę np.  „śmiećwór” albo 
jakąś większą torbę foliową)
9) Karimata
10) Menażka, niezbędnik (czyli sztućce) oraz kubek
11) Kosmetyczka:
- mydło
- szampon
- szczoteczka i pasta do zębów
- proszek do prania (ale mydło też się nadaje do prania)
- szczotka do włosów (jak ktoś długowłosy)
- gąbka
- krem z filtrem
12) 2 ręczniki- mały oraz kąpielowy



  

Telefony kontaktowe do kadry 
sam. Monika Lach – po. komendantki podobozu Puszczy – tel. 695 999 671
pwd. Paweł Skibiński (HO) – komendant podobozu Żbików – tel. 607 169 077
trop. Dorota Wiśniewska – po. Komendantki podobozu zuchowego (Skrzat) – tel. 518 844 754
phm. Marta Kosior (HO) – komendantka zgrupowania – tel. 504 670 169 
ćw. Wojciech Ceret – oboźny zgrupowania – tel. 601 751 836

Nie zabieramy nic więcej niż jest to napisane na powyższej liście. Jeżeli ktoś chce zabrać 
coś więcej musi to skonsultować z kadrą. Nie zabieramy telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy mp3 etc. 

 

13) Wyposażenie:
- latarka z zapasowym kompletem baterii (najwygodniejsza jest czołówka)
- przybory do pisania (zeszyt-notatnik, kilka długopisów)
- przybory do szycia
- ew. śpiewnik, gitara
- 50 metrów sznurka (do pryczy) tzw.pryczówka
- coś na komary i kleszcze
14) Ewentualnie leki wpisane w kartę

Należy spakować się w jeden duży plecak (+ mały plecak podręczny) w taki sposób, żeby 
być w stanie samemu przenieść rzeczy mając obie ręce wolne. Harcerze pakują się sami, 
rodzice tylko sprawdzają czy wszystko zabrali.
Na górze powinny zostać spakowane rzeczy na pionierkę, przybory do mycia oraz jedzenia 
i śpiwór.

W razie pytań związany z obozem tudzież z pakowaniem, można się z nami skontaktować.
Na stronach drużyn można znaleźć instrukcje poprawnego pakowania plecaka.

Facebook obozu: https://www.facebook.com/lipinki2014
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