
Przykładowy spis ekwipunku na obóz: 

 

1. Mundur:  

 bluza zielona (chłopcy), szara (dziewczęta) – oficjalne umundurowanie ZHP, 

 chusta, suwak, 

 herb Hufca Kraków Śródmieście, 

 sznur szary (zastępowi – brązowy), 

 szara spódnica mundurowa (wzór ZHP) lub krótkie spodenki czarne mundurowe  

        (wzór ZHP) – dziewczęta, 

 zielone spodnie krótkie mundurowe (wzór ZHP) – chłopcy, 

 spodnie mundurowe długie – najlepiej zielone BDU/M65 (chłopcy) lub takież, tylko  

   czarne (dziewczęta), ewentualnie jeansy czarne/granatowe, konieczne ze szlufkami,  

  (nie biodrówki), bez przeszyć, dziur, haftowanych lub naszywanych ozdób, 

 pas harcerski, 

 sztuce (czarne z dwoma białymi paskami) oraz białe wyłogi, 

 rogatywka ze srebrną lilijką (zielona/szara), 

 obuwie: „Trapery” lub buty trekingowe za kostkę ciemne, najlepiej skórzane, 

 gwizdek, 

 zapałki z draską spakowane w foliowy woreczek, najlepiej strunowy ( by zapobiec ich  

  zawilgoceniu), 

 igła i nitka, 

 zestaw zapasowych guzików mundurowych, wzór ZHP – przynajmniej 2 płaskie 

  i 2 wypukłe. 

 

2. Odzież:  

 stój obrzędowy, 

 10 par skarpet,  

 10 zmian bielizny, 

 podkoszulki (5), ew. koszula flanelowa, 

 bluza, sweter lub polar (2), 

 długie spodnie (2), 

 piżama lub dres, 

 krótkie spodenki (2), 

 ew. strój maskujący, strój roboczy (rękawice), 

 strój kąpielowy/kąpielówki, 

 peleryna/kurtka przeciwdeszczowa, 

 czapka/kapelusz/apaszka. 

 

3. Obuwie:  

 buty sportowe (adidasy, trampki),  

 klapki lub sandały, 

 kalosze lub inne nieprzemakalne obuwie (np. buty mundurowe), 

 ew. buty do kąpieli. 

 

4. Inne:  

 śpiwór i prześcieradło, ewentualnie mały(!!!) jasiek, 

 2 ręczniki (kąpielowy i do rąk), 



 przybory kosmetyczne (w tym chusteczki higieniczne i papier toaletowy), 

 menażka, kubek (najlepiej metalowy lub plastikowy), sztućce (np. niezbędnik), 

 komplet do czyszczenia i konserwacji obuwia,  

 okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania z filtrem, 

 przybory do pisania, harcownik (zeszyt), 

 latarka, czołówka (+zapasowe baterie), 

 płyn lub inny środek do prania, 

 mały plecak lub chlebak. 

 

5. Dokumenty:  

 legitymacja szkolna, kto ma – książeczka harcerska, karta próby na stopień, 

 

6. Nieobowiązkowe ale zalecane:  

 kompas lub busola,  

 śpiewnik, informator harcerski, 

 książka, 

 nóż myśliwski/finka/scyzoryk, 

 środek przeciw komarom, 

 karimata. 

 

7. Informacje dodatkowe:  

 

Ekwipunek winien być spakowany do jednego dużego plecaka (niedopuszczalne są torby 

czy walizki turystyczne), z którego nic nie powinno wystawać, być przywiązane itp. 

(jeżeli coś przytraczamy, to należy to porządnie unieruchomić, aby w czasie 

przenoszenia plecaka nie odpadło). Ubrania, śpiwór czy książki należy zapakować 

dodatkowo w worki foliowe (tak, aby nie zamokły). W małym plecaku należy mieć 

prowiant na drogę oraz koszulkę/bluzę na przebranie (na zbiórkę przychodzimy  

w mundurach). 

Komenda Obozu nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, sprzęt audio  

i fotograficzny oraz inne kosztowności zabrane przez uczestnika na obóz. 

 

 

8. Sklepy harcerskie: 

 

Większość ekwipunku, typowo harcerskiego/turystycznego można nabyć w sklepach 

turystycznych (np. Polar Sport (ul. Sienna), Hi Mountain (Galeria), Wierchy (ul. Szewska)), 

militarnych (np. ul. Grzegórzecka 12, ul. Grzegórzecka 45, ul. Szpitalna 7) 

oraz w składnicach harcerskich (np. ul. Karmelicka 31, ul. Grzegórzecka 45, internetowe 

składnice: www.4zywioly.pl, www.trzypiora.pl, www.wgl.pl). 

http://www.4zywioly.pl/
http://www.trzypiora.pl/
http://www.wgl.pl/

