
 

 

Do czego się pakujemy? 

• Torba, walizka, plecak – właściwie nie ma to znaczenia; nie będziemy z tym wędrować, ale 

pamiętajmy, że będziemy mieli to ze sobą w namiocie. Starajmy się, żeby nie był to 

ogromnych gabarytów przedmiot, który będzie nam przeszkadzał w namiocie.  

• Prośba o spakowanie się do jednego plecaka/torby/walizki 

Zabieramy ze sobą legitymację szkolną. 

Nocleg: 

- namiot i karimata zapewnione (będziemy mieli także koce) 

- śpiwór – noce mogą być chłodne! – koniecznie taki zapinany, żeby dzieci mogły wejść do środka 

- coś pod głowę – poduszka 

- ubranie do spania – dres/skarpety/ciepła piżama 

Kuchnia: 

- własny kubek, zawsze jest dobrym pomysłem – zwłaszcza taki, który się nie rozbije! 

Środki czystości: 

- szczoteczka do zębów i pasta 

- mydło/żel/szampon do włosów 

- ręcznik taki pod prysznic 

- maseczka 

• Będziemy mieli ze sobą środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe maseczki w razie potrzeby. 

- środek na komary/kleszcze – każdy we własnym zakresie musi się uzbroić w środek, który jest dla 

niego najlepszy/sprawdzony. Proszę o tym pamiętać, jako, że cały czas będziemy w terenie, także 

ważne, żebyśmy się dobrze zabezpieczali. 

- krem z filtrem UV 

- ręcznik „plażowy” 

Odzież: 

- bielizna – raczej więcej niż mniej 

- skarpety – także te ciepłe 

- krótkie spodenki 

- długie spodnie- 2 pary (jak najbardziej dresowe także) 



- podkoszulki, bluzki – wg uznania 

- bluzy – koniecznie – te ciepłe także, może typu polar 

- lekka kurtka przeciwdeszczowa 

- obuwie – najlepiej 2 pary plus sandały.  

• Będziemy się przemieszczać, także bardzo istotne jest, żeby buty nas nie obcierały. Raczej nie 

tenisówki. Treki (w przypadku deszczowej pogody będą najodpowiedniejsze), adidasy, a do 

biegania po obozie sandały/klapki 

- kąpielówki/strój kąpielowy 

- czapka, najlepiej z daszkiem/chustka na głowę 

• Odzież raczej nie pierwszego sortu – będziemy przebywać w terenie i szkoda by było narażać 

„najlepsze” ubrania na uszkodzenie. Jedziemy do lasu! 

Akcesoria: 

- latarka – koniecznie wraz z bateriami (może być czołówka) 

- mały plecaczek, który będziemy zabierali ze sobą na wypady „ w teren” 

Leki: 

Jeżeli dziecko przyjmuje leki, bardzo prosimy o ich zabezpieczenie oraz instrukcję dawkowania. 

 

Czego nie zabieramy: 

- kosztowności – nie możemy wziąć odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przedmioty 

wartościowe. Starajmy się je zatem ograniczyć do niezbędnego minimum. 

• Przez cały obóz będziemy dość aktywni, także pamiętajmy o tym, żeby uważać na sprzęt, 

który zabieramy. Nie mamy nic przeciwko np. telefonom, ale to akurat jest sprzęt, który 

może ulec uszkodzeniu np. podczas upadku czy z powodu zawilgocenia. Jeżeli ktoś sobie 

życzy, będziemy przechowywać takie rzeczy w bezpiecznym, obozowym miejscu. 

- jedzenia np. słodkości – oczywiście na pierwszy dzień każde dziecko coś dostanie, ale chodzi nam 

raczej o przechowywanie jedzenia na obozie.  

• Nie mamy dostępu do lodówki, i przebywamy pod namiotami, także musimy dbać o to, by 

jedzenie nie było narażone na zepsucie czy wizytę mieszkańców lasu. 

- niebezpiecznych narzędzi – noże, i np. źródła ognia nie będą konieczne 

- żadnych używek! (mam nadzieję, że to oczywiste) 

 

 

 


