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Felszerelési lista
Nagytábor
A tábor 9 napot és 8 éjszakát tart! Ennek megfelelően kell felkészülni. Habár szép és meleg időnk lesz,
mindig kell számítani esőre és hogy éjszaka le fog hülni a levegő.
Az alábbiakban egy rövid összefoglaló a legfontosabb tábori felszerelésről.
cserkészfelszerelés
 cserkésznyakkendő
 cserkészing (akinek van)
 cserkészpólók
 barna szoknya lányoknak
 zöld/khaki rövid nadrág fiúknak
ruházat
 vihart is bíró esőkabát
 elegendő alsónemű
 elegendő zokni
 T-shirt és póló
 Meleg pulóverek
 rövid nadrág (túrázásra/sportra alkalmas)
 hosszú nadrág (túrázásra/sportra
alkalmas)
 pizsama
 vékony nyári kabát hideg időre
 fürdőruha
 jól bejáratott bakancs/cipő
(hosszú gyaloglásra/sportra alkalmas)
 sportcipő (játékokra, sportolásra)
 nap ellen sapka (világos színű)
 kisebb, kényelmes hátizsák
(portyázáshoz)

alvás
 hálózsák
 izomatrac
 kényelem szerint kispárna
étkezés
 csajka és evőeszköz
 bögre, kulacs
 csajkazsák és kis törlőkendő hozzá
higiénia
 szappan és sampon
 fogkefe és fogkrém
 naptej (lehetőleg vízálló)
 papír zsebkendő
 szennyes zsák (anyag)
 törülköző
 szúnyogspray
felszerelés (fontos!)
 egy jó bicska vagy faragó kés
 elemlámpa (tartalék elemmel)
 jegyzetfüzet és íróeszközök
 iránytű és karóra (ha van)
 cserkészkönyv (ha van)

Ezen felül kérlek mindenképpen hozzátok magatokkal az egészségbiztosítási kártyátokat (E-Card), a
részvételi díjat, maximum 15 € zsebpénzt és a kitöltött, aláírt dokumentumokat (felelősségvállalási
nyilatkozat, jelentkezési lap és tábori szabályzat).
amit tudunk biztosítani:
Sátor, munkaeszközök (balta, fűrész stb.), ponyva, kötöző anyagok, egészségügyi felszerelés és
alapvető gyógyszerek. Ha saját felszerelésedet szeretnéd használni, elhozhatod, örülünk neki. Ha
speciális gyógyszerre van szükséged (pl allergia), légyszíves gondoskodj róla, vagy szólj időben, hogy
mi is be tudjunk szerezni. Egy jó szúnyogspray sok mérgelődéstől meg tud védeni!
amit ne hozzál:
Elektronikus eszközök és játékok (GameBoy, iPad, mp3 lejátszó és egyéb figyelemelterelők).
Minden elektromos eszközt amint meglátunk nálad, elvesszük és csak a tábor végén adjuk vissza.
Mobiltelefonra nem lesz szükség a tábor alatt. A mobilokat a vezetői szobában le lehet adni és ha
telefonálnod kell, lesz erre kijelölt időpont. A sátorban nem érdemes hagyni, mert könnyen beázhat és
tölteni sem lesz lehetőséged a tábor ideje alatt.

Jó munkát!
Póser Tibor cst.
táborparancsnok

