
 

EKWIPUNEK ZUCHA JADĄCEGO NA KOLONIE 
Czerwiec 2022 
 
1. Mundurek zuchowy, skarpetki (3 lub 4 pary) 
koloru gromady, mocne czarne półbuty, 4 wieszaki. 
(Kokarda i beret zostają w domu). 
 
2. Zuchy zabierają swoje czapki kolonijne z 
guziczkami z poprzednich lat! Zuchy które jadą 

pierwszy raz na Kolonię otrzymują czapki na kolonii. 
 

3. Przynajmniej 5 kompletów bluzek i krótkich spodenek jeśli rodzice przywiozą 
zmianę ubrania podczas odwiedzin, więcej jeśli nie. 

 
4. Tenisówki, i druga para wygodnych butów. 

 

5. Przynajmniej 5 kompletów bielizny i skarpetek jeśli rodzice przywiozą zmianę 
ubrania podczas odwiedzin, więcej jeśli nie. 

 
6. 2 ciepłe nocne koszulki lub piżamki. 
 
7. Ciepłe okrycie: żakiet, sweter, 2 pary długich spodni (najlepiej w ciemnym 
kolorze). 

 
8. Kostium kąpielowy (1 lub 2), klapki plażowe i ręcznik na plaże. 
 
9. Mały Śpiwór lub kołdra, 2 koce, mała poduszka, prześcieradło, poszewka. 

 
10. Płaszcz przeciwdeszczowy lub „poncho”, kalosze. 

 

11. Wszystkie niżej wymienione przybory muszą być zapakowane w woreczki z 
materialu zaznaczone nazwiskiem zucha: 

 

A. Przybory do mycia: 1 ręcznik wiekszy, myjka, mydło, pasta i szczoteczka 
do zębów, kubek, szampon do włosow i odżywka. 

 

B. Przybory do czesania: grzebień, szczotka, spinki, gumki, małe lusterko. 



 

C. Przybory do czyszczenia butów: pasta, szczotka, ściereczka, zapasowe 
sznurowadła. 

D. Przybory do majsterkowania: ołówki, długopisy, klej, nożyczki, kredki lub 
flamastry. 

E. Przybory do pisania: zeszyt, kartki pocztowe, papier listowy i koperty, 
adresy do rodziny itd, znaczki, polska książka do czytania. 

F. Worek na brudną bieliznę: pownien być w większych rozmiarach z 
materiału. ** 

 
12. Tematyczne do cyklu „Robinson”:  Jedna para khaki szortów i jedna biała 

koszulka bez rękawów typu „tank top” (na tyle długa żeby przykryła cały tułów – 
nie „crop top”). 
 

13. Mały plecak na autobus i wycieczki. 
 

14. Puste pudełko po butach. Może być udekorowane przez zucha i podpisane. 
Pudełka te ułatwiają bardzo zuchowi utrzymanie rzeczy w jednym miejscu w 
baraku. 

 
 

RZECZY POŻĄDANE: krem przeciwsłoneczny, środek przeciw komarom, środki na 
ukąszenia („After Bite” itp.) latarka, skakanki, itp. 
 
 

ABSOLUTNIE NIE WOLNO ZABIERAC: aparatów radiowych, telefonów 
komórkowych, gier hazardowych, noży lub finek, gier elektronicznych, sztucznych 
ogni, gumy do żucia. 
 
UWAGA!!!! 
Wszystkie rzeczy zucha muszą być oznaczone monogramem lub nazwiskiem.  
Prosimy nie dawać zuchom nowych rzeczy i NICZEGO INNEGO poza rzeczami 
wymienionymi w spisie. Prosimy, żeby dzieci pomogły przy pakowaniu, żeby wiedziały 
co do nich należy i gdzie i jak ich rzeczy są popakowane, bo to im bardzo pomoże 
znaleźć swój sprzęt na kolonii! 
 
WSZYSTKO NALEŻY SPAKOWAĆ DO JEDNEJ ŚREDNIEJ WALIZKI, 
A POŚCIEL DO OSOBNEGO WORKA. 
 


