
EKWIPUNEK NA OBÓZ - ZUCHY 
 

 MUNDUR 

Dziewczynki: 
 bluza mundurowa 

 spódniczka mundurowa 

 getry / legginsy (czarne) 

 pas zuchowy 

 chusta (czerwona z czarną lamówką - Szczep 

Niger, błękitna - Szczep Błękitny), 2 x suwak 

 czarne sztuce z 2 białymi paskami 

 buty ciemne, na kostkę 

 Kapelusik zuchowy 

 

Chłopcy: 
 bluza i spodenki mundurowe 

 długie spodnie (jeansy lub sztruksy - czarne 

lub 

 granatowe) 

 pas zuchowy 

 chusta (czerwona z czarną lamówką - Szczep 

Niger, błękitna - Szczep Błękitny),  2 x suwak 

 czarne sztuce z 2 białymi paskami 

 buty ciemne, na kostkę 
 zuchowa czapka z daszkiem 

 
 ODZIEŻ 

 peleryna lub kurtka przeciwdeszczowa 

(najlepiej dwie, z doświadczenia wynika, że 

jedna potrafi się zniszczyć bardzo szybko na 

obozie) 

 ciepły sweter lub bluza typu „polar” 

 3x ciepła bluza 

 3x długie spodnie 

 podkoszulki 

 krótkie spodenki 

 bielizna (min. 10 par) 

 dres / piżama do spania x2 

 strój kąpielowy / kąpielówki 

 1 biały, GŁADKI podkoszulek (do 

Olimpiady, będzie pomalowany farbkami) 

 

OBUWIE: 

 gumowce 

 adidasy / tenisówki 

 sandały 

 buty do kąpieli w jeziorze (nie klapki!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMETYCZKA: 

 szczoteczka i pasta do zębów 

 szampon do włosów 

 mydło, gąbka 

 krem z filtrem UV 

 papier toaletowy (1 rolka) 

 chusteczki higieniczne 

 mokre chusteczki 2 opak.  

 szczoteczka do rąk ! 

 nożyczki / obcinaczka do paznokci 

 spray przeciw kleszczom i komarom 

 

 INNE: 

 ręczniki (2x mały + 1x kąpielowy) 

 płyn do prania 

 przybory do szycia 

 latarka ( + zapasowe baterie) 

 menażka + kubek +sztućce 

 śpiwór + prześcieradło + „jaś”  

 przybory do pisania (+ notesik z adresami do 

pisania listów, znaczki, zeszyt 60-kartkowy) 

 worek na brudną bieliznę 

 strój obrzędowy (przebranie za marynarza/ 

podróżnika + chustka na głowę w kolorze) 

 muszelki, kawałki skórek, 2 kolory muliny 

 lista wszystkich rzeczy, które zuch zabiera 

na obóz 

 DOBRY HUMOR!!!  

 

 Na PODRÓŻ 

 Mały plecak 

 ubranie na podróż (dziewczynki: getry do 

      munduru + ciepła bluza, chłopcy: np. dres)- nie 

może być spakowane w dużym plecaku, koniecznie 

w małym 

 kurtka przeciwdeszczowa 

 legitymacja szkolna (!!) 

 prowiant (coś sycącego i nie powodującego 

sensacji żołądkowych, coś do picia - z reguły 

w pociągu jest dość gorąco) 

 paczka chusteczek higienicznych 

 

WAŻNE: PAKUJEMY SIĘ W PLECAK, NIE W 

TORBĘ 


