CO ZABRAĆ NA OBÓZ?
(Tu można zakupić elementy umundurowania oraz inne potrzebne rzeczy - Składnica harcerska
ul. Łódzka153 Ksawerów)
Na kolonię/obóz zabieramy, rzeczy stare, po których nikt nie będzie płakał, gdy się zniszczą, oznaczone znanym
właścicielowi znakiem lub pierwszą literą imienia i nazwiska. /wskazana lista /
Wszyscy rzeczy zabierają spakowane w plecak. Na kolonie/obóz wyjeżdżamy w mundurach!!!
•

Mundur + osobne koszulki
mundurowe, (białe)

•

Spodnie mundurowe (z
dżinsu, lub czarne, ale bez
dodatków i ozdób)

•

•

Karimatę (do siedzenia na
dworze, leżenia nad wodą);
Latarkę + zapasowe baterie;

zuchy: biała koszulka do
zniszczenia na strój
obrzędowy;
harcerze: granatowa koszulka
do zniszczenia na strój
obrzędowy

•

Ubiór przeciwdeszczowy z
kapturem;

Leki zażywane stale,
Aviomarin, (Drużynowy musi o
nich wiedzieć! Proponuję
przekazać drużynowej w
kopercie, na której będzie
napisane imię i nazwisko
dziecka, oraz jak leki
podawać)
Prowiant na drogę

•

Legitymacja
Zucha/Książeczka harcerska
(jeśli posiada)

•

Ważna legitymacja

•

Śpiwór;

•

Prześcieradło (do przykrycia
materaca);

•

•
•

•

•

miseczki i kubek oraz dowolne
sztućce);

Kto chce to jeszcze może
zabrać jasieczek i przytulankę;
Menażkę i niezbędnik oraz
kubek (mogą to być dwie

•

Piżama (cieplejsza);

•

Majtki (min 6 szt.);

•

Skarpety (min. 6 par);

•

Kostium kąpielowy (najlepiej 2
sztuki)

•

Czapka, chustka lub kapelusz
na głowę od słońca

•

Bluzki / podkoszulki z krótkim
rękawem (min 6 szt.);

•

Sweter / ciepła bluza z długim
rękawem (min 1 szt.)

•

Dres (bluza i spodnie);

•

Spodnie długie (min 2 pary);

•

Spodnie krótkie (min 2 pary);

•

Kurtkę lub polar (rozpinane po
całości);

•

Adidasy (2 pary);

•

Tenisówki / trampki oraz klapki
(pod prysznic);

•

Kalosze

•

Ubranie robocze

•

Przybory do mycia, mydło,
pasta do zębów, szczoteczka
do zębów, grzebień /
szczotka, szampon

•

Ręcznik dwie sztuki +
kąpielowy;

•

Proszek do prania (najlepiej
„próbki” na jedno pranie)

•

Mały plecak lub chlebak
(nieduża torba z długim
paskiem) używana przy
dalszych wyjściach w celu
zabrania butelki z napojem,
swetra lub okrycia
przeciwdeszczowego)

•

Pieniądze (proponuję również
oddać
drużynowej/drużynowemu,
będzie wypłacać dzieciom
przed wyjściem do sklepu lub
wycieczką, w lesie i tak im się
nie przydadzą, a
zminimalizujemy ryzyko
zgubienia)

Na kolonię/obóz nie zabieramy drogich przedmiotów: jak radia czy odtwarzaczy mp3, telefonów,
przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych.
Dzieci jadą na odpoczynek od życia codziennego, a jednocześnie powyższe przedmioty bardzo utrudniają im
wypoczynek, a kadrze pracę.
Kadra nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty.

