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CO ZABRAĆ?

ODZIEŻ HARCERSKIE

SPANIE

pełne umundurowanie

2 pary długich spodni
+ jedna para na pionierkę
(do zniszczenia)

2 pary krótkich spodenek

kilka t-shirtów
+ 1 sztuka na pionierkę

buty „pionierki”, „desanty”
lub trekkingowe (mundurowe)

adidasy lub trampki

sandały lub klapki kąpielowe

chusta, czapka z daszkiem
lub kapelusz

2 koszulki z długim
rękawem

2 bluzy
(najlepiej z kapturem)

ciepły polar

poncho, kurtka
przeciwdeszczowa
lub „kangurka”

śpiewnik

poradnik harcerski

książeczka
stopni i sprawności

książeczka harcerska
lub legitymacja zuchowa

przybornik do szycia

strój obrzędowy

próba na stopień

pidżama

śpiwór

karimata

poduszka

koc

opcjonalnie prześcieradło

bielizna osobista

strój kąpielowy

Jeśli jedziesz na obóz po raz pierwszy, pakowanie plecaka może
Cię przerażać. Bez obaw, poniższa lista pomoże Ci zabrać na wyjazd 
wszystkie niezbędne rzeczy. Polegając na naszym wieloletnim 
harcerskim doświadczeniu, przygotowaliśmy dla Ciebie czytelną 
tabelę z przykładowym ekwipunkiem.

Najlepiej spakować się na dzień lub dwa przed wyjazdem. 
Uwierz nam, będziesz spokojniejszy, nie zostawiając wszystkiego 
na ostatnią chwilę.



kubek nietłukący

menażka

niezbędnik

ścierka do naczyń

manierka, bidon lub bukłak

zażywane leki

plastry

woda utleniona

agrafki

środek przeciw 
kleszczom i komarom

krem z filtrem

JEDZENIE APTECZKA

szczoteczka i pasta 
do zębów

szampon i mydło 
(najlepiej biodegradowalne)

gąbka

szczotka do włosów

mokre chusteczki

duży ręcznik

papier toaletowy

dezodorant

obcinacz i szczoteczka
do paznokci

mały płyn do prania

chusteczki higieniczne

instrument muzyczny
(gitara, bęben, harmonijka)

zapasowe sznurówki

aparat fotograficzny

koperty i znaczki pocztowe

książka do czytania

worki foliowe

piórnik

notes lub zeszyt

legitymacja szkolna

okulary przeciwsłoneczne

drobne kieszonkowe

prowiant na drogę

latarka

plecak duży turystyczny

plecak mały na wędrówki

finka w pochwie lub scyzoryk

kompas

krzesiwo

zapasowe baterie

linka pryczówka (75 -125 m)

zapałki zabezpieczone 
przed wilgocią

rękawice robocze

KOSMETYCZKA PRZYDA SIĘBIWAKOWE



WAŻNE

POMOCNE

CIĘŻKIE

PODRĘCZNE

POZOSTAŁE

Pamiętaj,
aby zawsze
mieć pod ręką
butelkę wody!



HARCERSKIE SPRAWUNKI

ODZIEŻ DODATKINAKRYCIE
GŁOWY

Bluza żeglarska

Koszula mundurowa

szara zielona

Spodenki mundurowe
czarne zielone

Pas harcerski skórzany
czarny brązowy

Pas zuchowy skórzany
czarny brązowy

Pas zuchowy parciany
zielony czarny

Wywijki
kolor: .............................

Getry
kolor: .............................

Chusta harcerska
kolor: .............................

Pas harcerski parciany
zielony czarny

Długie spodnie
czarne
moro

zielone

Spódnica
szara granatowa

Furażerka

szara zielona

Rogatywka
szara zielona

Czapka zuchowa z ZHP
kolor: .............................

Kapelusik zuchowy
kolor: .............................

Beret
kolor: .............................

Kapelusz miękki
szary
czarny

zielony

Lilijka do munduru

Lilijka do nakrycia głowy

Lilijka żeglarska

Pierścień

Guziki zapasowe

Zestaw do szycia

Finka

Plakietka WOSM / WAGGGS
WOSM WAGGGS

Poradnik
harcerski zuchowy

Naramienniki / Pagony
kolor: .............................

Sznur
kolor: .............................

Numerki na pagon
cyfry: .............................

Sprawności
jakie: .............................

NOTATKI
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UMUNDUROWANIE HARCERSKIE

UWAGA!
Pamiętaj, że mundur harcerski = mundur zuchowy



UMUNDUROWANIE HARCERZA WODNEGO

UWAGA!
Pamiętaj, że mundur harcerski wodny = mundur wodny zuchowy



SPOSÓB PAKOWANIA PLECAKA

Zbierz cały ekwipunek w jednym miejscu, np. na podłodze.
Mając wszystko pod ręką, łatwiej Ci będzie przystąpić do pakowania.1)

Zwróć uwagę, aby nic kanciastego nie znajdowało się tuż przy 
plecach. W przeciwnym razie może być Ci niewygodnie 
podczas dłuższej wędrówki.

7)

Odzież można zrolować. Dzięki temu ubrania będą mniej
wygniecione, a równocześnie łatwiejsze do spakowania.3.

Gdy plecak jest już spakowany, warto go wyregulować,
czyli dopasować odpowiednio do pleców i wzrostu.9.

8.

Rzeczy niezbędne w podróży zostaw do spakowania na samym końcu.2.

Obozową listę zachowaj do powrotu. Warto jeszcze raz na nią 
spojrzeć. Dzięki temu uzupełnisz lub wykreślisz rzeczy, których
nie użyłeś na obozie.

10.

Zastanów się, czy uda Ci się 
niektóre przedmioty włożyć
jeden w drugi, np. ściereczkę
do menażki, bieliznę do kubka itp.

4.

Przydatne drobiazgi spakuj 
przy kieszonce w klapie lub 
w kieszeniach bocznych.

6.

Ważne rzeczy, take jak dokumenty 
czy bilet, włóż do kieszonki 
wewnątrz klapy. Będą wtedy 
bezpieczniejsze, a równie łatwo 
dostępne.

5.

          Na dół plecaka
          ( bliżej pleców ) 
włóż ciężkie przedmioty



ZNAKI PATROLOWE

iść naprzód

wschód

zachód

woda zdatna
do picia

woda niezdatna
 do picia

obóz w tym
kierunku

ukryj się tutaj

czekaj 5 min.

czekaj 10 min.

czekaj 15 min.

czekaj 20 min.

iść szybko

biegnij

rodzieliliśmy się

wracaj

wracaj szybko

wróć biegiem

poszukaj innej drogi

iść ostrożnie

nie iść tędy

zła droga, poszukaj innej

spotkajmy się tu za 2 godz.

woda do przejścia

poszedłem do obozu

zatrzymaj się tutaj

do listu 15 kroków

list

tu było wielu
harcerzy



W życiu codziennym może Ci się przydać
 znajomość włanych wymiarów.

Poznaj je:

PRAKTYCZNE POMIARY
DLA CIEBIE

wysokość
od czubka głowy
do pięt

MÓJ WYMIAR: MÓJ WYMIAR: 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

odległość od czubka
palców wyciągniętej
w górę ręki do stóp

odległość od oczu
do ziemi

odległość między
czubkami palców
rozpostartych rąk

długość
przedramienia
od łokcia
do czubka palców

długość stopy

szerokość kciuka

długość od czubka
kciuka do czubka
palca małego palca
(w rozpostartej dłoni)

długość własnego
kroku (pary kroków)



Często myj ręce wodą z mydłem.

Pomiędzy regularnym myciem rąk, unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Regularnie dezynfekuj powierzchnie, których dotykasz.

Zachowaj bezpieczną, 2 metrową odległość od rozmówcy.

Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos chusteczką. Jeśli 
zasłoniłeś twarz dłońmi lub zgiętym łokciem natychmiast umyj lub 
zdezynfekuj tę część ciała. 

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. 
Pamiętaj jedzeniu warzyw i owoców oraz o nawadnianiu organizmu 
min. 2 litrami płynów dziennie.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. 
Znajdziesz je na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

JAK ZAPOBIEGAĆ KORONAWIRUSOWI?

2m



CO ROBIĆ GDY PODEJRZEWASZ
U SIEBIE KORONAWIRUSA?

Jeśli czujesz się chory lub osłabiony poinformuj o tym swojego 
drużynowego.

Jeśli pielęgniarka obozowa potwierdzi podejrzenie zarażenia 
COVID-19 (Koronawirus), jak najszybciej należy skontaktować się 
telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

Pamiętaj, że każda stacja ma telefon dyżurny (alarmowy) czynny 24 
godziny na dobę. Numer telefonu jest dostępny na stronach 
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Do czasu otrzymania pomocy unikaj kontaktu z innymi uczestnikami 
wyjazdu.

Objawy, takie jak gorączka powyżej 38 stopni C z kaszlem czy 
duszność, wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym. 

Przemieszczając się do szpitala, unikaj komunikacji publicznej.

Najczęściej występujące objawy koronawirusa:
• gorączka
• suchy kaszel
• zmęczenie

Rzadziej występujące objawy:
• ból mięśni
• ból gardła
• biegunka
• zapalenie spojówek
• ból głowy
• utrata smaku lub węchu
• wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp

Poważne objawy:
• trudności w oddychaniu lub duszności
• ból lub ucisk w klatce piersiowej
• utrata mowy lub zdolności ruchowych



MAMY DLA CIEBIE WIADOMOŚĆ

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI

„Kbóz jcsu pkdsumwkwą yzcezą
w pykwmdzcint dytżrir. Mlc kbóz

atsn brć pcłci pymekwnukśen m inc
szokłą bczeclkwcgk lcintehkwminm”

Wskazówki dla skautmistrzów

– Robert Baden-Powell

KO-NI-EC-MA-TU-RY

www.skladnica.4zywioly.pl



ZRÓB GADŻETY
DLA SWOJEJ DRUŻYNY

POLARY
SOFTSHELLE

PODUSZKI

TORBY

PLECAKI
(WORKI)

DŁUGOPISY

SKARPETKI

KUBKI

KOSZULKI

STEMPLE

PRZYPINKI

OPASKI

DYPLOMY

CHUSTY

PLAKIETKI

BUFFY

SMYCZE

SPRAWNOŚCI

NOTESY
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