
LISTA RZECZY 

Wakacyjny niezbędnik, czyli co zabrać na obóz! 

Bez szaleństw, bierzemy to co konieczne, balowe suknie, krawaty, garnitury zostają w szafie. 
Większość czasu spędzamy na łące, w stajni, z końmi, nie bierzcie ubrań „ nówek” 
Ograniczamy swój bagaż do torby lub plecaka o maksymalnej objętości 80 litrów + torba z 
rzeczami na konie. Nie przywoźcie ogromnych walizek, kontenerów, bo nie mamy ich gdzie 
trzymać! 

Zabieramy ze sobą: 

 bieliznę (najlepiej 1 zestaw na każdy dzień wyjazdu)  
 2 pary butów (jedną parę lekkich sandały, buty pełne na wyjścia w teren, ewentualnie 

gumiaki ) 
 buty do chodzenia w ośrodku  :) 
 t-shirty na każdy dzień, 
 bluzkę, polar 2 szt 
 spodnie dresowe, spodnie długie 2x 
 krótkie spodenki 2 pary 
 strój kąpielowy 
 kurtka przeciwdeszczowa 
 czapka, nakrycie głowy 

 Na konie- najlepiej w osobnej torbie ( bryczesy, lub legginsy lub długie spodnie 
dresowe, buty do jazdy konnej lub wyższe do kostki sznurowane, kask ( istnieje 
możliwość pożyczenia), podkolanówki jeździeckie kilka par ) 

Lista rzeczy do zabrania TROPICIELE PRZYGÓD, MISJA LATO: 

 2 pary butów (jedną parę lekkich sandałów, buty pełne na wyjścia w teren, ewentualnie gumiaki )  

 buty do chodzenia w wodzie (np. Croksy )  

 buty do chodzenia w ośrodku  

 bluzkę, polar na chłodniejsze wieczory, strój sportowy  

 ubrania na „dzień błota”, aby po zabawie nie było szkoda ich wyrzucić  

 ubrania na „leśny kamuflaż” (typu moro, ciemne leśne kolory)  

 długie spodnie na wyjście w teren  

 strój kąpielowy  

 kurtka przeciwdeszczowa  

 czapka, nakrycie głowy  

 latarkę (najlepiej czołówkę podpisaną inicjałami dziecka)  

 mały plecak na leśne wędrówki  

 kosmetyki (mydło, szampon, pasta do zębów, klapki pod prysznic) i ręcznik. Warto zapakować 

osobny worek, torbę na brudne ciuchy. Może przydać się też krem z filtrem UV  

 śpiwór (w namiotach harcerskich będą łóżka, kołdry, poduszki i koce, ale warto mieć awaryjnie 

śpiwór na chłodniejsze poranki jeśli takie oczywiście wystąpią)  

 ulubioną maskotkę  

 BIDON (podpisany)  

 PREPARAT NA KLASZCZE  

 Uśmiech od ucha do ucha 😊  

 Osoby chętne na jazdę konną - najlepiej w osobnej torbie ( bryczesy, lub legginsy lub długie spodnie 

dresowe, buty do jazdy konnej lub wyższe do kostki sznurowane, kask ( istnieje możliwość pożyczenia) ) 

 



Nie zapomnijcie o kosmetykach (mydło, szampon, pasta do zębów) i ręczniku! Może przydać 
się też krem z filtrem UV, coś na komary. 

Ważne wyraźnie, podpiszcie swoje rzeczy, wiele dzieci ma takie same rzeczy, z tych samych 
sklepów. 

Kasa? 

Na obozie wszystko jest już opłacone, ale wiadomo – jakieś zaskórniaki zawsze się przydają! 
Nie przesadzajcie jednak z ilością gotówki! 

Telefon, laptop, tablet? 

Telefony są do Waszej dyspozycji w porze poobiedniej, przez ok. godzinę, to czas na 
telekonferencję. Proponujemy zabieranie podstawowych modeli telefonów – kosztowne 
smartfony nie są mile widziane, a ich zgubienie lub uszkodzenie może być bolesne! 

Podczas obozu w pokojach tylko śpimy, dlatego laptopy, notebooki i tablety zostawicie 
w domu, niech od Was odpoczną. 

Aparat fotograficzny? 

Aparat tak, jest tu tak pięknie, ze możecie pstrykać do woli. Jeżeli zabierzecie ze sobą sprzęt 
fotograficzny uważajcie na niego. Proponujemy, zabrać tańsze modele aparatów.  

Lekarstwa? 

Wszystkie przywiezione na obóz lekarstwa muszą zostać podpisane, zapakowane w woreczek 
strunowy i przekazane kierownikowi obozu wraz z dokładną instrukcją dawkowania leku – 
dotyczy to szczególnie młodszych obozowiczów.  

 

 


