
    Co zabrać ze sobą na biwak ?             

• Śpiwór, karimatę  

• Szalik, czapkę i rękawiczki!!! 

• Kompletny mundur (jeżeli nie macie munduru, nie musicie go specjalnie kupować): 

A) Dziewczęta: bluza mundurowa i spódnica w kolorze szarym, czarny beret harcerski z 

lilijką srebrną, pas harcerski (dziewczęta czarny pas parciany), getry czarne i 

ciemnobordowe wywijki, kołnierz od munduru obszyty na czarno, rajstopy – wieczorami 

może być chłodno 

B) Chłopcy: mundur koloru khaki(ciemnozielony), spodnie do munduru moro (spodnie 

pantera wz 93) lub czarne, czarny beret harcerski z lilijką srebrną, pas harcerski 

skórzany lub parciany (chłopcy zielony pas parciany), kołnierz od munduru obszyty na 

czarno.  

C) Mundur można zakupić w sklepie harcerskim „Żbik” przy ul. Partyzantów lub 

internetowo np. w składnicy harcerskiej „Skaut”: http://www.skladnicaharcerska.pl/  

• Koszulkę drużyny   

• Obuwie na zmianę z jasną podeszwą, do chodzenia po szkole.   

• Wygodne buty, ciepłe ubranie, kurtkę przeciwdeszczową (część zajęć odbędzie się na 

zewnątrz/na podwórku) bez względu na pogodę.  

• Bielizna osobista oraz piżama/coś do spania  

• Kubek, sztućce oraz menażkę/miseczkę 

• Strój wieczorowy na sobotnią galę i bal.  

• Przybory do mycia– mydło, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, grzebień, papier 

toaletowy, można zabrać też chusteczki nawilżane. Wszystko w kosmetyczce lub 

woreczku.  

• Podręczny plecak 

• Legitymacja szkolna – koniecznie ją zabierz bowiem ona uprawnia do ulgowych 

przejazdów (podbita na obecny rok szkolny)  

• Śpiewnik (jeżeli posiadasz własny lub obozowy)  

• Świeca zastępu i piórnik zastępu (zastępowi!) 

• Karta próby na stopień (kto posiada) 

• Pieniądze na drobne wydatki (jeśli oczywiście chcesz)  

• Chleb krojony + jeden produkt do kanapek (posiłki jemy wspólnie i wspólnie je 

przygotowujemy).  

• Można także zabrać instrumenty muzyczne jak gitarę, flet, bębenki.   

• Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne bierzemy na własną odpowiedzialność  

• Nie bierzemy: suszarek, prostownic do włosów, lokówek, kamer, mp3, mp4, noży 

sprężynowych, noży bez pokrowców.   

Rzeczy wartościowe jak telefony czy aparaty bierzecie na własną odpowiedzialność! 

 

http://www.skladnicaharcerska.pl/

