
Ekwipunek na obóz stacjonarny – Tatry

Jak się spakować?

- ograniczamy ilość rzeczy, bierzemy tylko niezbędne (patrz poniżej)

- dobrze kompresujemy ubrania

- wybieramy ubrania lżejsze np. cieńsze koszulki termoaktywne zamiast grubych

bawełnianych T- Shirt, cienkie ręczniki z mikrofibry

- ubrań nie składamy w kostkę lecz zwijamy w ruloniki (dot. plecaka)

- nie nosimy w plecakach/torbach „powietrza”, wypełniamy puste przestrzenie np. w kubku

- cięższe rzeczy umieszczamy na dole plecaka i bliżej pleców

UWAGA! Dzieci nie biorą na obóz:

● telefonów komórkowych

● innego sprzętu elektronicznego np. laptopów, tabletów, play station itp.

Kontakt z dziećmi będzie możliwy przy użyciu telefonów kadry w godzinach: 19.30 – 20.30.

Ekwipunek obowiązkowy:

● bagaż główny: może to być plecak, jak również torba lub walizka na kółkach

● wygodny, mały plecak na wyjścia całodniowe w góry (musi zmieścić m.in. wodę,

prowiant, kurtkę przeciwdeszczową, ciepłe ubranie, latarkę)

● buty: najlepiej górskie za kostkę z grubą podeszwą, odporne na wilgoć; mogą być też
trekkingowe do kostki, ewentualnie inne wygodne sportowe buty. Im obuwie bardziej

rozchodzone tym lepiej. Do tego skarpety trekingowe.

● ubranie przeciwdeszczowe (kurtka, pałatka, lub peleryna)

● nakrycie głowy chroniące przed słońcem (czapka/kapelusz/chusta)

● ciepłe ubranie: polar, bluza itp., długie spodnie, czapka, rękawiczki

● dodatkowe ubrania na wypadek przemoczenia

● strój kąpielowy



● ręcznik

● bielizna na zmianę, kosmetyczka z niezbędnym minimum

● odpowiednie ubranie na festiwal kolorów i zabawy w błocie (takie, które można

pobrudzić)

● klapki pod prysznic i do chodzenia po miejscu zakwaterowania

● krem przeciwsłoneczny w małej objętości

● odpowiednie leki, jeśli ktoś stosuje

● legitymacja uczniowska

● prowiant na czas przejazdu

● 0,5-1 litrowa butelka plastikowa lub bidon (uzupełnianie płynów podczas wędrówki)

Ekwipunek zalecany:

● buty sportowe lub do wspinaczki

● okulary przeciwsłoneczne

● kubek (lekki), przybornik (turystyczna łyżeczka + widelec)

● latarka np. czołówka

● lekka koszula bawełniana/turystyczna lub cienki polar, spodnie turystyczne nie

krępujące ruchów

● nieprzemakalny pokrowiec na plecak

● plastry

● środek przeciw komarom i kleszczom

● bielizna techniczna/termoaktywna (oddychająca)

● worki, siatki, w których umieszczamy ubrania i cenne rzeczy w plecaku w celu ich

posegregowania

● tabletki typu Plusss z witaminami do rozpuszczania w wodzie

● Książeczka GOT PTTK – jeśli ktoś ma



Można wziąć:

● mapę Tatr i kompas

● kije trekkingowi (składane)

● folię  NRC

● niewielki i lekki aparat fotograficzny typu „małpka”

● książkę, komiks, zagadki do rozwiązywania

● przybory do pisania

● gry karciane lub niewielkie planszowe

W razie pytań proszę  wysłać e-maila na adres: campy.paulacademy@gmail.com.


