Ekwipunek obozowy 2016 dla 5 PŻDH „Wędrowne Ptaki” im. Janiny Lewandowskiej:

- Pełne umundurowanie:







Bluza mundurowa 



Spódnica jasnoszara (najwygodniejsza jest
bez guzików) 



Szary beret z lilijką owiniętą biało czerwoną
nitką 
Pas harcerski ZHR (skórzany) 
Getry (czarne z dwoma zielonymi paskami) 


















- kalosze (to jedyne buty, które podczas obozu nie
przemokną!)

Białe wywijki (najlepiej jak będziesz miała
takie 2 pary, bo ona bardzo często się
brudzą) 
Ciemne buty ponad kostkę
(najwygodniejsze są trapery) 
Cieliste rajstopy 

IWWP (czyli Indywidualne Wyposażenie
Wędrownych Ptaków, które należy mieć
zawsze w mundurze!)- czarna nitka/mulina,
3 igły,3 agrafki, 1 m sznurka, malutkie
nożyczki, 3 szpilki, zapałki, 2 zapasowe lilijki,
3 guziki harcerskie, moneta jednozłotowa,
kora brzozowa 


softshell drużyny 

- Mundur polowy:








Szary wygodny T-Shirt, na którym każda harcerka
wyszywa po lewej stronie dwa ptaszki 



Czarne krótkie spodenki 

Getry (które zabieramy pakując pełne
umundurowanie) 
 Chustka na głowę w kolorze zastępu 
-Kurtka przeciwdeszczowa (np. kangurek)




- Przybory do jedzenia: menażka, sztuczce, kubek
(najlepiej metalowy/plastikowy)
- Karimata
- śpiwór
- Ciepła piżama
- 8x T-Shirt
- Bielizna
- Kosmetyczka:






Szczotka do włosów, szczoteczka
zębów, pasta do zębów 
Mydło, gąbka, szampon do włosów 

-Strój kąpielowy
-Ręcznik Krótkie spodnie
-Długie spodnie
-Strój na pionierkę, czyli rzeczy, które możecie
wybrudzić i zniszczyć przy budowaniu obozu
-Strój obozowy ( informacja o nim będzie wysłana
do połowy kwietnia  )
-Sandały
-możesz wziąć także trampki/adidasy
- latarka+ baterie
-Zegarek na rękę (podczas obozu bardzo się
przydaje, więc warto go zabrać!)

- Notatnik drużyny (segregator A5 owinięty
szarym papierem)
- zadania na obecnie realizowany przez Ciebie stopień
- Śpiewnik
- Portfel: ważna legitymacja!!!
- karty na sprawność/stopień proponujemy minimum 8
sztuk , ale zapewne będziesz zdawać na więcej niż 8
sprawności, więc weź tyle ile potrzebujesz (jeżeli nie
masz możliwości wydruku to spróbuj narysować kartę
próby na stopień na kształt tej znajdującej się na naszej
stronie internetowej)
- plecak podręczny (wielkości plecaka szkolnego- ok.
20/30l )
- koszulka zastępu
- rzeczy do maskowania się- ciemnozielone/moro
- mulina w różnych kolorach, ale przede wszystkim
czarna (przyda się do wyszywania sprawności!)

- kompas
Rzeczy, które można oddać na pakę 6.07. w dniu
pakowania sprzętu [muszą być włożone do szczelnie
zamkniętego worka na śmieci z przyklejoną kartką
(imię i nazwisko harcerki + nazwa drużyny)]:
- kalosze
- menażka
- karimata
UWAGA! Nie można nic więcej oddawać na pakę,
ponieważ utrudni to zapakowanie sprzętu.
Ekwipunek zastępu, który do 6.07należy mieć w skrzyni
zastępu:

do

Dezodorant, proszek do prania, chusteczki
do nosa, gumki do włosów 

- Finka/scyzoryk


- jedna sukienka- wygodna i zwiewna, którą będziesz
mogła założyć na strój kąpielowy idąc na kąpieliskojeśli nie masz sukienki, może być spódniczka

- słoik litrowy, w który zapakujecie jak najwięcej
pudełek zapałek (zapałki często na obozie się kończą,
a w ten sposób zgromadzicie ich zapas, a słoik
uniemożliwi zamoczenie zapałek)
- apteczka zastępu (może to być np.
chlebak/torebka zakładana przez ramię (spis rzeczy
do apteczki mają zastępowe)
Artykuły papiernicze do ekwipunku zastępuzadbajcie, żeby były one opisane, że należą do
Waszego zastępu:
- farby plakatowe
- pędzle (min. tyle ile jest Was w zastępie)
- min. 3 markery
- pisaki w różnych kolorach
- nożyczki (min. tyle ile jest Was w zastępie)
- 3x klej
- długopisy (min. tyle ile jest Was w zastępie)
- 3x taśma klejąca
- papier kolorowy
- kartki A4 białe i kolorowe
- koraliki (duże małe, kolorowe- im więcej tym lepiej)
- stare prześcieradła, które po obozie już nie do Was nie
wróci, nie muszą być białe- min. 3 szt.

