Fontos, hogy NE ti pakoljatok a gyerekeknek, hanem ők maguk!
Legyetek ott, segítsetek neki, de a gyerek saját maga rakja be a táskájába a felszerelését. Ezzel tudni fogja
pontosan, hogy mi hol van és miből mennyi van. Ha ti pakoltok és csak szóltok nekik, akkor a táborig már elfelejtik
és képesek egy egész tábort egy alsógatyával végig csinálni, mert nem tudják, hogy nekik van több gatyájuk (még
a 14 évesek is!!! Még olyanok is akik ötödjére táboroznak! Ez nekünk állandó probléma, minden korosztálynál és
tucatjával fordul elő!)
A legjobb, ha kinyomtatjátok a felszerelési listát és a földre közösen előkészítetek mindent, majd együtt szép
sorban bepakoltok (kisebbekkel akár többször is gyakorolhatjátok ezt, amíg egyedül nem megy a bepakolás)
A legtöbb dolgot online (Amazon) könnyű beszerezni, de a nagy sport üzletekben is nagyon jó akciók szoktak lenni
a túra részlegen. Aki Magyarországon is szokott járni, ajánlom a Decathlont, én szinte mindenemet ott vettem,
tűrhető ár és elég jó minőség.
Nem probléma ha valami otthon marad, a táborban megoldunk mindent, de leírom a legfontosabb dolgokat!
Ruha:
A legtöbb időt sportolással és szabadtéri programokkal töltjük, emiatt törekedjetek a sportos felszerelésekre. Úgy
válasszatok ruhákat a gyerekeknek, hogy azt magatokhoz igazítjátok. Például, ha azt mondod egy gatyára, hogy te
nem vennéd fel ha 5 kilómétert kellene benne futni, akkor az a gatya nem jó gatya!
-

Cipő
A legfontosabb, egy vagy esetleg két, jó cipő amiben lehet játszani, futni, erdőben sétálni. Ezek koszosak
lesznek a tábor végéig. Sokan „menő” márkás cipőt hoznak amit nem lehet bekötni és csodálkoznak, hogy
1 óra túra után ki van kezdve a lábuk. A túra bakkancs is jó, de csak ha már be van járatva, különben
kikezdi a lábat. Nem mászunk a fiatalokkal hegyet, emiatt egy sportcipő is megteszi. Papucs/Flip-Flop is
ajánlatos, főleg melegben, mert akkor mezítláb is vagyunk!

-

Általános sportos ruha
Sportos, könnyen száradó, légáteresztő, koszolható. Nagyon sokszor meleg van és sokat izzadunk. Ha
nagyon átáztak akkor kirakjuk ezeket a napra száradni. Fontos a jó és kényelmes rövidgatya! A sok
napsütés ellen jó a baseball sapka, lehetőleg valami egyszerű.

-

Tisztességes ruhák
Előfordul, hogy fiatalok hozzák a csilivili, direkt-szakadt, „kilátszik minden”, fesztiválra való ruhákat amik
nem praktikusak. Ha ilyet látunk, levetetjük velük. Akinek van, az cserkész egyenruhát is hozzon, legalább
cserkész pólót, lehetőleg minimum kettőt.

-

Vízálló
Előfordul mindig egy nagy zuhé, esetleg még jégeső is. Ilyenkor nincs hideg, de nagyon zuhog, emiatt egy
jó Ponchót vagy esőkabátot ajánlunk, esetleg egy gumicsizmát. Gumicsizmát olcsón lehet Obi/Hornbach
és hasonlóban kapni (5-10 euró), ponchóban ne az egyszerhasználatos, papírvékonyat hozzátok, de az 5
kilós nagyon vastag sem kell. Fürdőgatya is fontos, mert melegben sok vizi játékot játszunk.

-

Hidegben
Este le szokott hülni az idő, de általában egy jó pulóver megteszi, esetleg fázósaknak egy vékony kabát
hozzá. (lehet esőkabát is). Estére hosszú gatya ajánlatos, amiben a tűz körül lehet ülni.

Háló felszerelés:
Táborban talán a legfontosabb, hogy jól és kényelmesen aludjunk, ha valaki nem tudja kipihenni magát, mert
kényelmetlenül alszik vagy fázik, az az egész napjára kihat. Emiatt a legfontosabbnak egy kényelmes és meleg
hálózsákot és egy jó izomattát ajánlok! Ezen felül kispárna!
Érdemes alkoholos filctollal ráírni a felszerelésre a neveket, mert nagyon könnyen összekeverik a másik
gyerekével, még akkor is ha az egyik piros, a másik zöld. Folyton megtörténik.
A kiscserkészek bent alszanak házban, őket ez a rész nem érinti.
-

Isomatta
o Egyszerű szivacs.
A gyerekek általában meg vannak elégedve az egyszerűvel, olcsó (10 euró alatt), és strapabíró, ha
meg is sérül, attől még használható. Vízálló és kint is használják tábortűznél. Ha tönkre megy, nem
nagy kár.
o Felfújható
Ez már 25-50 euró között mozog, de kisebb, praktikusabb és kényelmesebb, de problémásabb
előkészíteni, azon kívül sérülékeny. Az előnye, hogy minden göcsörtöt kiegyenlít a levegő és
puhább is. De ha megsérül és kilyukad, akkor általában ki lehet dobni. Ha ilyet vesztek,
mindenképpen próbáljátok ki a gyerekkel otthon, hogy hogyan kell felfújni és hogyan kell
visszacsomagolni.

-

Hálózsák
Júliusban egy egyszerű vékony megfelel, ha valaki este fázik max hosszú gatyát és pulóvert vesz fel mellé,
plusz osztogatunk ilyenkor takarókat is. Ilyet bárhol lehet kapni 20-30 euró körül, a legtöbb ugyan olyan.
Van gyerek méret, ami azért jó, mert ha túl nagy, akkor sokszor „kilóg a vége a sátorból”, vízes lesz és
lehet jobban fázik benne a gyerek.

-

Kispárna és Maci
Nagyon ajánlok, saját tapasztalatból, egy kényelmes kispárnát, valami praktikusat, mert vagy anélkül
alszanak vagy egy pulóvert raknak a fejük alá, de reggelre ki van törve a nyakuk. A felfújhatósok nem
kényelmesek.
A legtöbben hoznak magukkal valami Mact, úgyhogy nyugodtan pakoljatok be ilyet.

Felszerelés:
-

Bicska
Fog a gyerek bicskát használni, elkerülhetetlen, ha nincs neki, akkor mástól fog kölcsön kapni, és titokban
fogja kipróbálni, vagy a barátja adja oda neki az övét. FIGYELEM! Ez egy nagyon szuper ajándék ötlet a
gyereknek, hogy egy saját bicskát kap tábor előtt. 15-20 euró felett már nagyon jókat lehet kapni, csak
óvakodjatok a túl gagyiktól, mert azok veszélyesek. Előtte érdemes együtt használni és megtanítani
használni otthon. Vannak az ezer funkciós bicskák, mi 99%-ban csak a kés részt használjuk. Én általában az
egyszerű késemmel megvagyok tábor alatt, más funkció nem kell.

-

Zseblámpa
A legtöbben nem hoznak zseblámpát, pedig nagyon hasznos és emiatt folyton elkérik a másikét. Plusz az
éjszakai játékoknál is használjuk őket.
Nem érdemes hatalmasat venni, elég egy kicsi, kézbe eső is, ezek már 5-10 euróba kerülnek (Led lámpák).
Esetleg pótelem ajánlatos, mert néha bekapcsolva felejtik és lemerül 2 nap alatt.

-

Kulacs, csajka és hátizsák
Ha nincs saját kulacs, akkor szerezzetek egy vízes palackot, de sokszor magunknak kell cipelnünk a vizet.
Csajkát több helyről lehet beszerezni, vagy használt Katonai bolt, vagy egy egyszerű Camping (Koch-)
Geschirr set. Lehet a legolcsóbb, mert sokszor tönkreteszik vagy elveszítik.
Általában bőven elég egy fém lapos- és mélytányér, hozzá evőeszköz, fémbögre és egy törlőrongy.
Csajkazsáknak egy testnevelés zsák vagy egy anyag szatyor is megfelel. Ezeket is érdemes megjelölni
alkoholos filccel, mert folyton összekeverik mosogatás közben. (A szilikon tányérok gyerekeknél nem
praktikusak)
Akik nem hátizsákkal jönnek, hanem mondjuk bőrönddel vagy akkora a hátizsák mint maga a gyerek, azok
pakoljanak be egy kis kényelmes hátizsákot is, amibe belefér 2-3 apróság. Természetesen a bőrönd nem
praktikus, mert nagyon sok helyet foglal a sátorban, de mindig van bőröndös, és sajnos ők nem tudnak
hova pakolni a túrázásnál.

Ha bármi kérdésetek van, vagy nem vagytok biztosak abban, hogy mit vegyetek, nyugodtan írjatok a
tibor.poser@cserkesz.de e-mail címre
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