
EKWIPUNEK HARCERKI/WĘDROWNICZKI JADĄCEJ NA OBÓZ

1. Mundur harcerki lub wędrowniczki, pasek brązowy, chusta drużyny, szare podkolanówki (harcerki),
białe skarpety (wędrowniczki), szare rajstopy, szara furażerka, czarne półbuty na niskim obcasie i nie
na koturnie/platformie lub baletki.

2. Obozówka: biały polo („Tatry” lub „Chorągiew Harcerek USA” lub zwykły), białe skarpety, granatowe
lub czarne spodenki, tenisówki, ciemne długie spodnie.

3. Letnie ubranie: 5 par krótkich spodenek (w ciemnym kolorze), koszulki harcerskie lub bez napisów z
krótkimi rękawami (T-shirts), tenisówki, buty na wycieczkę wodną i pieszo wygodne, kostium kąpielowy,
klapki plażowe.

4. Bielizna osobista: zmiany bielizny dziennej, piżamy (jedna ciepła), skarpety (dodatkowo kilka par
zwykłe podkolanówki).

5. Ciepłe ubranie: 2 par długich spodni - dżinsy lub wędrowne (hiking), dresy (sweatshirt/sweatpants),
wiatrówka, ciepła kurtka (żakiet Hufca Tatry jeżeli harcerka ma), płaszcz przeciwdeszczowy/poncho,
kalosze, kapelusz od słońca.

6. Zestaw do spania: łóżko polowe (zalecany jest nie większy niż 72’’L x 30’’W), śpiwór, koc (wełniany
jest najlepszy), mała poduszka, nieprzemakalne posłanie na ziemię (karimata)

7. Przybory do jedzenia: menażka, łyżka, nóż, widelec, kubek, woreczek na przybory do jedzenia,
ścierka do wycierania naczyń.

8. Zestaw toaletowy: szczotka i pasta do zębów, kubek, mydło (biodegradable) w pudełeczku,
grzebień/szczotka, szampon (biodegradable), gumki/spinki do włosów, przybory higieniczne osobiste,
małe plastykowe lub metalowe lusterko, woreczek na powyższe przybory, ręczniki cienkie.

9. Zestaw sanitarny/apteczka: krem przeciwsłoneczny #30 wzwyż, krem do warg (chapstick), krem do
skóry (bez zapachu), krem przeciwko komarom z DEET, krem na ugryzienia komarów, okulary
przeciwsłoneczne, plastry na skaleczenie, bandaż zwykły, bandaż elastyczny, mały płyn dezynfekcyjny,
wata, agrafki, nożyczki, krem na odparzenia, chusteczki higieniczne (kleenex), pudełeczko lub
woreczek na apteczkę.

10. Sprzęt harcerski: dwie butelki wody w stylu „Nalgene”, przybory do szycia, latarka, gwizdek,
scyzoryk, kompas, 10m. liny manila, Torba Bądź Gotów, worek na brudną bieliznę, chlebak wyjściowy
„Tatry”, ołówki i długopisy, dzienniczek harcerski, papier.

11. Zalecany sprzęt: mały pudełko proszku do prania, aparat fotograficzny, finka, śpiewniki, zegarek z
budzikiem, przybory do czyszczenia butów, papier listowy, koperty i znaczki pocztowe, instrument
muzyczny, podręczniki harcerskie.

Absolutnie NIE wolno brać: makijaż, lakier do włosów, balsamy zapachowe, aparatów radiowych,
radio-odbiorników („walkie-talkies”), telefonów komórkowych, „iPod”, gier elektronicznych, gier hazardowych,
sztucznych ogni, lamp gazowych/naftowych, gumy do żucia, cukierki, chipsy, precelki, butelki sody lub soku,
słodycze do jedzenia lub do picia (aby nie wprowadzać zwierząt do namiotów), oraz jakiejkolwiek broni

UWAGA!!!
Każda uczestniczka obozu powinna posiadać spis zabranych przez siebie rzeczy. Wszystkie rzeczy muszą być
oznaczone monogramem lub nazwiskiem, używając niezmywalny tusz.

WSZYSTKO NALEŻY SPAKOWAĆ DO PLECAKA LUB WORKA MARYNARSKIEGO (duffle bag), A
POŚCIEL DO OSOBNEGO WORKA. MIEJSCE NA BAGAŻ JEST OGRANICZONE!


