
 
WYPOSAŻENIE WŁASNE UCZESTNIKÓW OBOZU „SZKOŁY TYGRYSÓW” 

 
Wyposażenie Obowiązkowe:  

• Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 
• Ciepły sweter lub polar  
• Bluzy z długim rękawem (cieńsza i grubsza) 
• Bezrękawnik 
• Ubranie do trwałego pobrudzenia, ew. zniszczenia (do czołgania się jaskiniach, na biwaki i do gier terenowych 

w lesie)  
• Dwa dresy (jeden do treningów sportowych, a drugi do spania)  
• Długie spodnie (2 pary) 
• Krótkie spodenki (szorty) konieczne na upał 
• Bielizna (koszulki, majtki) UWAGA - 1 zmiana na 1 dzień 
• Skarpety UWAGA – oprócz tzw. stopek (tak lubianych przez dzieci) muszą być skarpety średniej wysokości 

sięgające koniecznie powyżej kostki 
• Buty typu adidasy  
• Buty turystyczne lub druga para adidasów  
• Kalosze – konieczne podczas ulew i do zajęć podczas obfitej rosy 
• Sandały  
• Czapka przeciwsłoneczna i cieplejsza typu narciarskiego na chłodniejsze wieczory i do noszenia podczas warty  
• Strój kąpielowy + klapki  
• Przybory do mycia + dwa ręczniki (w tym jeden kąpielowy)  
• Śpiwór (jeśli jest cienki, to dodatkowo ciepły koc) 
• Karimata  
• Latarka (najlepiej czołowa) + zapasowe baterie do latarki – potrzebna do zajęć po zmroku i do przejścia do WC lub 

ogniska. 
• Menażka   +   kubek, łyżka i widelec  
• Mały plecak na wycieczki w teren (do noszenia wody, kanapek, skafandra przeciw deszczowego oraz preperatów 

przeciw kleszczom i komarom) 
• Duży bidon na wodę  
• Preparat przeciw owadom 
• Płyn do dezynfekcji + maseczka 

 
Wyposażenie dodatkowe (ale nieobowiązkowe):  

• „Jasiek” lub inna „pluszowa przytulanka”  
• Krzesiwo  
• Krem do opalania z filtrem 
• Telefon z ładowarką (podpisany lub oznakowany) * przygotowany do zdania na bramie do depozytu przy 

przyjmowaniu dziecka na obóz 
• Kieszonkowe (ok. 30-50 zł) * przygotowane w podpisanej imiennie KOPERCIE – przygotowane do zdania na bramie 

do depozytu przy przyjmowaniu dziecka na obóz 
 
UWAGA!  Dla ułatwienia - wszystkie ubrania proszę spakować w wygodną torbę podróżną lub walizkę. Bieliznę 
proszę zapakować w małe woreczki (1 kpl. na 1 dzień). DEPOZYTY Przygotować w oddzielnej reklamamówce 
(telefon z ładowarką, koperta z kieszonkowym) 
LEKI zapakować do podpisanego pudełka ze zleceniem lekarza dot. ich podawania. 
ZNAKOWANIA: Dobrze jest oznakować trwale wszystkie rzeczy dziecka (odzież, bieliznę, menażkę, buty), 
bowiem bywa, że dzieci mają rzeczy takie same i skutkiem tego zdarzają się między nimi spory co do własności 
przedmiotów. 
 

CZEGO NA OBÓZ WNOSIĆ NIE WOLNO: 
 

• Żywności 
• Słodyczy 
• Napojów 
• Kart płatniczych 
• Gotówki niezdeponowanej u wychowawcy 

• Leków niezdeponowanych u wychowawcy  
• Jakichkolwiek środków odurzających i tytoniu 

w każdej postaci 
• Noży/scyzoryków 

 


