
SPIS EKWIPUNKU 
na obóz letni Hufca ZHP Grójec 

13 lipca – 27 lipca 2019 r. 
1. Pełne letnie umundurowanie 

 Chłopcy: koszula mundurowa, spodnie mundurowe, beret/czapka zuchowa 

Dziewczyny: koszula mundurowa, spódnica, beret/kapelusz zuchowy 

2. Śpiwór 

3. Mały plecak 

4. Kurtka przeciwdeszczowa/ peleryna (z kapturem!) 

5. Rzeczy do spania (pidżama lub dres) 

6. Polar 

7. Ciepły sweter oraz bluza z kapturem 

8. Trzy pary długich spodni (w tym przynajmniej jedne dżinsy/sztruksy/bojówki czarne 

9. Trzy koszulki z długim rękawem, osiem koszulek z krótkim rękawem 

10. Czternaście zmian bielizny osobistej, czternaście par skarpet (w tym kilka grubszych) 

11. Krótkie spodenki - 2 pary 

12. Strój kąpielowy 

13. Nakrycie głowy chroniące przed słońcem (chustka/czapka z daszkiem/kapelusz) 

14. Buty: wojskowe/turystyczne (powyżej kostki), adidasy/trampki, klapki, ew. sandały.  

15. Przybory do czyszczenia butów(szczoteczka plastikowa),  

16. Przybory do szycia (2 szpulki nici, kilka zapasowych guzików różnych rozmiarów, 3 zapasowe 

guziki do munduru(obydwu rodzajów!), 5 szpilek, 5 agrafek, 2 igły) 

17. Przybory do jedzenia: miska metalowa/menażka, sztućce lub niezbędnik turystyczny, kubek 

(najlepiej plastikowy lub metalowy),  

18. Latarka i zapasowe baterie 

19. Przybory do pisania, czysty, cienki zeszyt(32k), śpiewnik 

20. Jeśli jest koszulka drużynowa lub szczepowa 

21. Ważna(posiadająca nr PESEL) legitymacja szkolna, podpisana przez dziecko! 

22. Przybory do mycia: kosmetyczka, mydło, żel do ciała, szczoteczka, pasta do zębów, 

szczotka/grzebień, dezodorant, krem do rąk, chusteczki nawilżane.  

23. Proszek do prania (najlepiej przesypany do plastikowej butelki) 

24. Ręcznik duży kąpielowy, ręcznik mały do rąk/twarzy 

 

 
Szanowni rodzice, harcerze, zuchy, powyższa lista powstała na podstawie długich doświadczeń uczestników 
naszych obozów. Pamiętajmy jednak, że jest to absolutne minimum, bez którego nasze obozowanie może być 
momentami uciążliwe. Spis jak najbardziej (do czego zachęcamy) można wzbogacić o własne pozycje.  
Oprócz rzeczy wymienionych na liście polecamy również zaopatrzenie się w: 
 -chusteczki nawilżane 
 -niewielką poduszkę 
 
 

Prosimy, aby dzieci nie zabierały sprzętu elektronicznego (wszelkiego rodzaju)! 
Prosimy również, aby nie pakować dzieci na obóz do walizek lub toreb 

sportowych! 


