
Obóz Jeleśnia 2017 

Lista rzeczy do zabrania 

 

Każda z dziewcząt musi się zaopatrzyć we WSZYSTKIE  wymienione poniżej rzeczy.  Jeśli ktoś będzie 

mieć problem z załatwieniem czegokolwiek z listy, można się zgłaszać do Dewajtis(tel. 606 297 424). 

 

ubrania: 

-KOMPLETNY mundur galowy(wyjazd w mundurach) 

-koszulka drużyny 

-czarna pałatka(chodzi o pałatkę Wojska Polskiego, NIE ORTALIONOWĄ) 

-polar/bluza(coś ciepłego) x2 (w tym czarny polar – do munduru w chłodniejszy dzień) 

-pidżama (min. jedna ciepła) – taka w której będzie można pójść na rozgrzewkę :) 

-CZARNE długie spodnie +jedne inne(czarne spodnie nie mogą być legginsami) 

-krótkie spodenki x2 

-koszulki 

-kurtka przeciwdeszczowa 

-kostium kąpielowy 

-bielizna 

-buty do munduru(wygodne buty do górskich wędrówek) + jakieś inne, lekkie(np. sandały,trampki) 

Na obóz najlepiej wziąć ubrania które mogą się zniszczyć i pobrudzić :) 

 

Inne: 

-mały plecak 

-legitymacja szkolna 

-śpiwór 

-karimata  

-poduszka 

-menażka, kubek, sztućce/niezbędnik 

-latarka 

-pluszak 

-sznurek/linka na pranie(10 m) 

-klamerki, proszek do prania 

-kosmetyczka: mydło, pasta, szczoteczka, szczotka do włosów, szampon, ręcznik 

-przybory do szycia! 

-przybory do pisania  

-plecaczki drużyny(cena 5zł) 

 

 

Całość spakowana w jeden duży plecak bez toreb, siatek, walizek, 

śpiworów w rękach! 

  



 

Jeśli jeszcze nie masz munduru 
Zaopatrz się następująco: 

-Spódnica mundurowa szara ZHP 

-Bluza mundurowa jasnoszara, ale nie ZHP (lub jeśli nie będzie, to ciemna -typu ZHR) 

-Czarne getry bez pasków 

-Żółte wyłogi/wywijki 

-Czarna chusta 

-Suwak(bez znaczków ZHP lub ZHR) 

-Mały herb miasta Gdyni na ramię 

-Szara rogatywka 

-Lilijka ZHP(napis ZHP powinien być zasłonięty muliną- u góry białą, na dole czerwoną) 

-Czarny szeroki pas(harcerski lub inny, zwyczajny- bez udziwnień i napisu ZHP/ZHR) 

-Ciemne wiązane buty za kostkę(trapery, buty trekkingowe, glany) 

-Dowolne całe czarne spodnie do munduru polowego(bez pasków, wzorków itp.) 

-Czarna pałatka Wojska Polskiego 

 

Jeśli już masz mundur 
Kiedy już zajrzysz do szafy i odnajdziesz tam bluzę i spódnicę mundurową, getry, wyłogi oraz 

rogatywkę, przyjrzyj się mundurowi trochę dokładniej: 
-Jeśli jesteś przyjęta do drużyny, musisz mieć obszytą chustę i zamknięte czwórki wyszyte żółtą nicią 

na czarnych pagonach 

-Sprawdź czy nie zgubiłaś suwaka 

-Upewnij się, że masz przyszyty mały herb miasta Gdyni na lewym ramieniu 

-Pamiętaj o owinięciu napisu „zhp” na lilijce na rogatywce muliną: u góry białą, na dole czerwoną 

-Sprawdź, czy buty w których zamierzasz chodzić do munduru są ciemne wiązane i za kostkę 

-Nie zapomnij o tym, że do munduru możesz nosić tylko czarny, szeroki pas(bez otworów i 

wymyślnych dodatków czy klamry) 

-Upewnij się, że wszystkie plakietki i guziki są porządnie przyszyte 

-Jeśli obawiasz się złej pogody  wyposaż się w czarne lub cieliste jednolite rajstopy 

-Pamiętaj zabraniu z domu czarnej pałatki(nie ortalionowej!) 

-Nie zapomnij o czarnych spodniach do munduru polowego :) 

 

Jeśli często zdarza Ci się coś gubić, polecamy wziąć np. dodatkowy suwak, getry, wyłogi 

Dobrym pomysłem może być też oznakowanie swoich getr i wyłóg, bo lubią się mieszać z cudzymi  

 

Wyposażenie możesz uzupełnić w poniższych sklepach harcerskich: 

Sklep harcerski „Druhna” 

Pasaż handlowy 23 

Gdynia, ul. 10 lutego 25 

Tel.: (58) 661 51 05 

 

Sklep harcerski „Dziupla” 

Gdańsk, ul. Za Murami 2-10 

Tel.: (58) 301 09 45 

 

Do munduru nie nosimy rozpuszczonych włosów, makijażu, pomalowanych paznokci, wiszących 

kolczyków, naszyjników, bransoletek, okularów przeciwsłonecznych, opasek itp. 


