
NIEKONWENCJONALNA  I WYJAŚNIAJĄCA LISTA RZECZY POTRZEBNYCH NA OBÓZ 

Nie piszę ilości potrzebnych skarpetek czy spodni, bo to już sprawa indywidualna – zalecamy nie brać 

za dużo, bo musi się zmieścić do plecaka, a wszystko można wyprać na miejscu ręcznie, ale 

pamiętajmy że obóz trwa miesiąc dla harcerzy, a dla zuchów 3 tygodnie – jednak nawet najmniejsze 

dzieciaki są w stanie nauczyć się przepierać skarpetki. 

1. Mundur - bluza mundurowa (khaki chłopcy, szara dziewczyny) z czerwoną chustą z czarnym 

obszyciem, herb hufca na lewym rękawie, spodenki mundurowe khaki chłopcy/ spódnica 

mundurowa szara dziewczyny, długie spodnie do munduru (typ BDU,  jednolite – chłopcy 

zielone, dziewczyny czarne, w ostateczności jeansy), pas do munduru – skórzany lub khaki 

parciany (chłopcy), skórzany lub czarny parciany (dziewczyny), nakrycie głowy – rogatywka 

(khaki – chłopcy, szara – dziewczyny) z lilijką, sztuce czarne z dwoma białymi paskami, 

wyłogi/wykładanki białe, buty do munduru – ciemne, w miarę jednolite, najlepiej za kostkę, 

ZUCHY dziewczynki – czarne getry do munduru, nakrycie głowy szary kapelusik z logiem ZHP, 

ZUCHY chłopcy – nakrycie głowy czapka z daszkiem khaki i logiem ZHP 

2. Śpiwór, karimata, (ew. poduszka), prześcieradło (polecam nie białe, najlepsze jest jednak 

szarobure), na miejscu każdy dostaje jeszcze koc albo dwa więc nie należy przesadzać ze 

śpiworem na warunki polarne 

3. Rękawice do pracy przy budowie obozu (mogą być nawet takie ogrodnicze, byleby były 

wygodne – nie dotyczy zuchów), koszulka i spodnie na budowę obozu i zwijkę (takie, których 

nam absolutnie nie żal) 

4. Buty – poza mundurowymi - klapki lub sandały, jakieś sportowe adidaski/trampki, ew. 

kalosze, (harcerze starsi - buty na kajaki – z białą podeszwą trampki albo buty do wody) 

5. Menażka – najlepiej taka okrągła, nie wojskowa, kubek metalowy lub plastikowy z uchem, 

niezbędnik (nóż, widelec, łyżka), ew. zamiast menażki mogą być plastikowe miska i talerzyk, 

ale ciężko się to nosi na raz i ciężko się gotuje w tym na ognisku (nie dotyczy zuchów) + 

ściereczka i gąbka 

6. Spodnie długie typu jeansy, spodenki krótkie, jakieś spodnie dresowe/legginsy 

7. Podkoszulki i koszulki w dowolnej ilości w tym koszulka drużyny (jeśli jest) 

8. Plecak duży w który to wszystko spakujemy i mały na wycieczki (dotyczy przede wszystkim 

zuchów) -dobrze popakować wszystko w oddzielne siatki, albo cały plecak „wymościć” dużym 

workiem na gruz – wtedy nie przemokną 

9. Bielizna w ilości odpowiedniej 

10. Bluzy ciepłe/swetry – w lesie wieczorem jest zimno! 

11. Strój maskujący (harcerze starsi – ZGODA NA PAINTBALL) 

12. Strój kąpielowy 

13. Piżama – raczej ciepła 

14. Coś od deszczu – kurtka/peleryna 

15. Jakaś czapka/chustka od słońca, ew. okulary przeciwsłoneczne 

16. Kosmetyczka (podstawowe środki higieny osobistej + coś do prania, chusteczki higieniczne, 

papier toaletowy, krem z filtrem, preparat przeciw kleszczom i komarom, preparat po 

ukąszeniu kleszczy i komarów) 

17. Ręcznik  

18. Leki, które dziecko bierze – podpisane i włożone do jednego woreczka wraz z listą jak je 

zażywać –dla informacji pielęgniarki 



19. Strój obrzędowy – (Harcerze starsi - czarne spodnie dresy/legginsy, czarna 

koszula/podkoszulek z długim rękawem najlepiej wystylizowana na „krótkie kimono”, czarna 

chustka na twarz, czarny pas materiałowy i wszelkie inne ninja gadżety, dzięki którym 

będziecie wyglądać jak profesjonalni ninja) 

20. Latarka i zapasowe baterie do niej 

21. Finka harcerska/nóż  

22. Książeczka harcerska jeśli macie, zeszyt + coś do pisania, coś do poczytania w czasie wolnym, 

gry planszowe i inne (nie karty!), śpiewnik jeśli macie, igła z nitką (najlepiej w kolorze 

munduru), materiały do kominka, który przeprowadzacie (dotyczy harcerzy starszych) 

23. Legitymacja szkolna !!!! Jakaś kasa na lody i słodycze jak się przypadkiem dorwiecie do 

sklepu 

 

Pamiętajmy, że przed wyjazdem na obóz nalezy uiścić składki ZHP (12 zł za kwartał – płatne u 

drużynowego, on najlepiej wie, kto ile ma już uregulowane) 


