
Wspólny sprzęt i prowiant będzie rozdzielony pomiędzy członkami każdego 
patrolu, tak  aby spakować do plecaków na drogę.  
 

☐ Mundur: 

☐ Pełny mundur harcerski, wraz z nakryciem głowy według regulaminu 
Chorągwi 

☐ Buty mundurowe (polowe – NIE „LAKIERKI”; wygodne, to długiego 
marszu); pionierki mogą służyć w tym celu, pod warunkiem, że są 
odpowiedniego koloru (np. czarne, brązowe, szare; nie odblaskowe) 

 

☐ Obuwie: 

☐ Pionierki – czyli wygodne, dobrze wychodzone buty na biwak. Będziemy 
dużo chodzić, więc należy mieć buty praktyczne na warunki leśne oraz 
miejskie. 

☐ Lżejsze buty na zmianę, typu tenisówki  

☐ Klapki  lub sandały sportowe do kąpieli 
 

☐ Spanie:  

☐ Śpiwór - Lekki i mały. Nocami temperatura może spaść poniżej 10 C°, więc 
proponujemy śpiwór na 0 C°. 

☐ Może się przydać ciepła wkładka na zimniejsze noce 

☐ Materac - Lekki i mały, izolowany, aby zachować ciepło; łatwy do niesienia, 
nadmuchania i złożenia  

☐ Poduszka (w miarę upodobania) 
 

☐ Filtr do wody:  
- W sytuacjach gdzie nie będzie dostępu do wody z kranu, ważne będzie 

oczyszczenie wody z bakterii.  Grupy będą potrzebowały filtry aby 
zapewnić wodę pitną – prosimy uczestników aby mieli własne filtry. 

 

☐ Przybory do jedzenia:  

☐ Menażki METALOWA, odpowiednia do gotowania na ogniu i palniku 
gazowym  

☐ Niezbędnik (sztućce) 

☐ Ścierka i przybory do mycia naczyń, płyn do naczyń (100% biodegradalny)   
 

☐ Butelki na wodę: 
- Minimum pojemność 2L, lecz polecamy 4L, mając na uwadze że woda 

waży ok. 1kg/L 
 

☐ Ubranie: 

☐ Koszulki z długim i krótkim rękawem. Proponujemy praktyczny system 
warstw. 



☐ Ciepła bluza lub sweter  

☐ Bielizna, koszulki, itd. 

☐ Kurtka jednocześnie przeciwdeszczowa i na wiatr  

☐ Długie spodnie (nie dżinsy); dżinsy można spakować, lecz nie nadają się na 
wycieczki. Wędrowniczki mogą nosić dżinsy do obozówki. 

☐ Ciepłe ubrania na noc i chłodniejsze dni 

☐ Czapka na słońce 

☐ Strój kąpielowy  

☐ Ciepłe skarpety 
 

☐ Inne – Osobiste: 
 

☐ Duży plecak wycieczkowy 

☐ Torba do przechowania pozostałego ekwipunku 

☐ Mały plecak dzienny 

☐ Ręcznik  

☐ Przybory osobiste (szczoteczka i pasta do zębów, mały ręcznik, lusterko, 
mydło do włosów i ciała – 100% biodegradacyjny, itp.) 

☐ Chusteczki nawilżone („baby wipes”) 

☐ Chusteczki higieniczne („Kleenex”) 

☐ Okulary słoneczne 

☐ Przybory do szycia 

☐ Apteczka osobista 

☐ Spray na owady 

☐ Krem przeciwsłoneczny 

☐ Okulary słoneczne 

☐ Nakrycie głowy przeciwsłoneczne 

☐ Lekarstwa osobiste 

☐ Worek na brudną bieliznę 

☐ Proszek do prania (100% biodegradacyjny) 
 

☐ Inne - Harcerskie 
 

☐ Długopis, notes, książka, aparat itp. 

☐ Wędrowniczki – dzienniczek wędrowniczy 

☐ Aparat, dodatkowe baterie (nie komórka) 

☐ Latarka, dodatkowe baterie  

☐ GPS (w miarę posiadania) 

☐ Gwizdek 

☐ Zegarek na rękę 

☐ Zapałki 



☐ Narzędzie wielofunkcyjne m.in. z małym nożem i otwieraczem do puszek 

☐ 1-2 torby nieprzemakalne na przechowywanie jedzenia  

☐ 25 m sznura do przewieszenia ubrań i przymocowania worków z 
jedzeniem i menażką 

 
 
 
Uwaga odnośnie sprzętu elektronicznego: 
 
Rozumiemy, że telefony będą czasami jedynym sposobem komunikacji, ale prosimy 
brać pod uwagę że nie będzie gdzie ich  ładować podczas zlotu, i nie będą one 
dozwalane podczas zajęć.  Do robienia zdjęć najlepiej zabrać aparat na baterie.   
 
 

* * * 
 
Sprzęt dostarczony: 
 
Każdy/a uczestnik/czka, patrol lub grupa wycieczkowa otrzyma zbiór ekwipunku, za 
który będzie odpowiedzialna i który będzie do oddania przed ostatnim dniem zlotu.  
 

- worki na śmieci 
- papier toaletowy 
- prowiant 
- namiot 
- palnik i gaz 
- siekiera  

- piła 
- łopata 
- duża apteczka wycieczkowa 
- radio 
- tropiki 

 
 


