Checklista ekwipunku
Obowiązkowe:

▒

kąpielówki

Opcjonalne:

▒

▒

do 5 majtek

▒

dezodorant

▒

krótkie spodnie

▒

3x para cienkich skarpet

plecak
co najmniej 60l ze stelażem wewnętrznym

▒

prawdopodobnie na sobie

śpiwór
zabezpieczony przed zamoknięciem,
spakowany do środka plecaka

▒

karimata

▒

polar lub inna ciepła rzecz

▒

kurtka przeciwdeszczowa

▒

długie spodnie
zielone bojówki, też do munduru

▒

tylko jeśli sandały lub trampki wymagają
chodzenia w skarpetach

coś do spania
w zależności od śpiwora, upodobań i stopnia
marźnięcia: pidżama, dodatkowa podkoszulka lub
dodatkowa podkoszulka i spodnie dresowe

teleskopowe kijki trekkingowe

▒

kompas

▒

aparat fotograficzny

▒

kieszonkowe

▒

okularki pływackie

do wyboru: kurta prawdziwie nieprzemakalna albo
kurtka ortalionowa + folia przeciwdeszczowa

▒

▒

buty za kostkę

dostanie!

▒

sandały albo trampki

▒

kapturek na plecak

▒

mydło

▒

dowód lub paszport

Opcjonalne, niepolecane:

▒

ręcznik

▒

karta EKUZ

▒

▒

szczoteczka i pasta do zębów

▒

legitymacja szkolna

▒

szampon

▒

portfel na dokumenty

max. jeden na zastęp!

▒

menażka
oznaczona kolorową nitką

▒

łyżka

▒

kubek

▒

nożyk albo scyzoryk
długość ostrza < 7cm

▒

latarka
lekka, najlepiej czołówka

▒

bluza mundurowa

▒

pas mundurowy

▒

chusta
w tym przychodzimy!

▒

kapelusz mundurowy
nie bierzemy innych nakryć głowy – cały czas
będziemy chodzić w kapeluszach
w tym przychodzimy!

▒

3x podkoszulka

▒

3x grube pary skarpet

▒

sweter albo bluza

koszulka drużynowa

▒

jeśli ktoś jeszcze nie ma, niech da znać, to
w tym przychodzimy!

bardzo porządnie zabezpieczony przed deszczem!

▒

mały plecaczek
jako bagaż podręczny do samolotu

▒

kanapka lub drożdżówka
do zjedzenia przed samolotem – na pokład
samolotu już nie bierzemy żadnego własnego
jedzenia lub picia!
nie bierzemy też żadnego dodatkowego jedzenia
(chipsów, etc.) na obóz!

telefon komórkowy

Uwagi:
Na zbiórkę obozową przychodzimy w
koszulkach drużynowych oraz
chustach i kapeluszach!
Nie wolno brać rzeczy
nieznajdujących się na tej liście,
chyba że zawczasu (najlepiej do
10.07) uzgodni się to z komendantem.
W czasie zbiórki odbędzie się kontrola
ekwipunku i wszystkie zbędne rzeczy
zostaną w Warszawie!
Zbiórka na obóz o godz. 20:21, w
piątek 23.07, w budynku Hufca
Warszawa-Ochota, ul. Raszyńska 22a.
Wszelkie pytania kadrze obozu
prosimy zadawać do 10.07, od tego
momentu kontakt z nami będzie tylko
smsowy i utrudniony, bo będziemy
już Norwegii (Radek wraca dopiero
na zbiórkę obozową).
Harcerze pakują się sami – rodzice
tylko sprawdzają, czy wszystko ok.

