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Lista rzeczy do zabrania na obóz harcerski:
1. Plecak
2. Mały plecak
3. Śpiwór
4. Karimata
5. Poduszka – mała, typu „jasiek”
6. Menażka
7. Metalowy kubek
8. Niezbędnik – inaczej sztućce
9. Bidon – nie jest niezbędny
10. Ręczniki – duży i mały.
11. Kosmetyczna z niezbędnymi przyborami: szczoteczką do zębów, pastą do zębów,
dezodorantem w kulce, żelem pod prysznic, szamponem, grzebień lub szczotka do
włosów, cążki do obcinania paznokci.
12. Chusteczki higieniczne – ile się uda powciskać w rożne miejsca w plecaku
13. Chusteczki mokre – mała paczka
14. Papier toaletowy - niekoniecznie
15. Krem ochronny z UV
16. Coś odstraszającego na komary – niekonieczne
17. Mydło w kostce do prania
18. Mała butelka płynu do naczyń i gąbeczka – jeśli się zmieści.
19. Cienką linkę (z reguły na wyposażeniu harcerza), ewentualnie kilka metrów sznurka na
pranie.
20. Żabki do prania – 4-6 szt. - niekoniecznie,
21. Buty trekingowe
22. Obuwie sportowe typu adidasy
23. Klapki „pod prysznic”
24. Kurtka przeciwdeszczowa
25. Pałatka – niekoniecznie
26. Bluza polarowa – 1 szt.
27. Koszulki z krótkim rękawem – 5-7 szt.

28. Majtki – 5-7 szt.
29. Skarpety – 5-7 szt.
30. Kąpielówki – 1 szt.
31. Bluza z długim rękawem – 1 szt.
32. Długie spodnie – 2-3 pary
33. Krótkie spodenki – 1-2 szt.
34. Czapka na głowę – nie jest konieczna
35. Pidżamę – ale można zamienić to na dodatkowa koszulkę z krótkimi rękawami i
spodenki.
36. Apteczkę z podstawowymi przedmiotami: nożyczki, plastry, bandaże, bandaż
elastyczny, folia termiczna, rękawiczki jednorazowe, węgiel lekarski, tabletki do ssania,
spray do nosa.
37. Latarkę – u nas najczęściej dwie małe – jedna na baterie (z rezerwowymi bateriami),
druga na dynamo.
38. Finka
39. Saperka – składana. Przydatna, ale nie jest niezbędna.
40. Notes + długopis
41. Regulamin sprawności harcerskich – nie jest konieczne
42. Igłę i nici, zapasowy guzik
43. „Harcerskie ABC” - nie jest konieczne
44. Kompas – nie jest konieczne
45. Mapa okolic obozowiska – nie jest konieczna
46. Legitymacja szkolna
47. Portfel z pieniędzmi
48. Słodycze i przekąski – proponuję orzeszki, żelki, cukierki typu landrynki itp.
49. Mundur

Zapraszam na stronę Kolorowej Matki – http://kolorowamatka.pl

