Spis ekwipunku na obóz letni Szczepu Szarej Siódemki:
Obowiązkowo:
 Pełny mundur harcerski (beret z lilijką, koszula mundurowa, wyłogi , sztuce, pasek,
krótkie i długie spodnie mundurowe (zielone)/spódnica)
 Śpiwór i karimata, ew. mała poduszka, (temp. komfortu śpiwora ok 5C )
 Czapka/kapelusz/chustka (chroniące od słońca)
 Kilka kompletów lekkiej odzieży (krótkie spodenki, podkoszulki)
 Komplet ciepłej odzieży (długie spodnie, sweter/polar/bluza – najlepiej 2 szt.)
 Kurtka przeciwdeszczowa / pałatka / peleryna
 Ciężkie buty za kostkę, do chodzenia po lesie (mundurowe)
 Lekkie buty (tenisówki, adidasy, sandały) – najlepiej 2 szt.
 Kilka kompletów bielizny na zmianę (będzie czas na zrobienie prania)
 Kosmetyczka, strój kąpielowy i ręcznik (najlepiej duży, kąpielowy)
 Menażka i kubek (najlepiej metalowe), niezbędnik lub sztućce stołowe
 Odrobina proszku do prania, środek przeciwko owadom (spiralki, spray)
 Zeszyt harcerski i kilka długopisów
 Niezbędnik harcerski (igła, nici, 2 agrafki, 2 guziki harcerskie, 2 gumki recepturki, zapałki)
 Latarka (najlepiej czołówka) + zapasowe baterie
 Kompas, nóż/scyzoryk
 Element odblaskowy
 PODBITA I PODPISANA LEGITYMACJA SZKOLNA

Dodatkowo zalecane (niekonieczne):






Rękawiczki robocze i ubranie do pracy (na pionierkę)
Apteczka osobista (młodzik/ochotniczka i starsi – obowiązkowo)
Kominiarka, strój maskujący
Mapa okolicy, linka (ok. 7m)
Książka do czytania w ewentualnym czasie wolnym;

Rzeczy należy spakować do jednego dużego plecaka (ewentualnie mieć jeszcze maksymalnie jeden
mniejszy, podręczny). Na zewnątrz nie może być przytroczone nic poza karimatą.
Na wierzchu plecaka proszę zostawić ubranie na pionierkę, menażkę, latarkę, śpiwór i inne
najpotrzebniejsze rzeczy, gdyż niekoniecznie uda się rozpakować już pierwszego dnia.
Prosimy, aby NIE zabierać na obóz:
 Sprzętu elektronicznego (w warunkach obozowych może się uszkodzić/zawilgnąć)
 Cennych przedmiotów (biżuteria itp.)
 Telefonów komórkowych (nie będzie możliwości ich ładowania ani użytkowania)
W dniu wyjazdu na obóz zostaną rozdane informacje, kiedy można kontaktować się z dziećmi –
poprzez telefon komendantów podobozów. W innych godzinach telefon zapewne będzie wyłączony
ze względu na trudności z ładowaniem ich w warunkach obozowych.
Na zbiórkę na wyjazd przychodzimy w pełnym umundurowaniu.
W razie wątpliwości proszę o kontakt z zastępowym lub drużynowym!

