
Co zabrać ze sobą? 

 
• Pismo święte 

• notatnik i przybory do pisania 

• materac dmuchany do spania (dobry, sprawny) – najlepiej gumowy starego typu o wymiarach 

ok.198×72 cm (można kupić np. na Allegro) lub karimata. Chińskie materace o wymiarach 

ok.191x99cm są za szerokie i nie mieszczą się w namiotach. 

• ciepły koc 

• śpiwór 

• przybory do toalety osobistej, do mycia się 

• naczynia do jedzenia: miseczka na zupę, talerz płaski do drugiego dania, talerz do deseru oraz 

kubek do napojów (zalecamy metalowe, teflonowe – łatwe do umycia) 

• komplet sztućców (łyżka, widelec, nóż, łyżeczka) 

• bielizna osobista (wystarczająca ilość) 

• koszule ciepłe z długim rękawem (przynajmniej 2 sztuki) 

• koszule z krótkim rękawem 

• długie spodnie (2 pary) 

• krótkie spodnie 

• odzież do sportu, gier i zabaw (np. dres) 

• odpowiednie ubranie na wyjście do kościoła w niedzielę (dziewczęta – sukienka lub spódnica za 

kolano; chłopcy – długie spodnie, koszula) 

• obuwie (2 pary), sandały 

• buty gumowe (na pogodę deszczową) 

• kurtka lub peleryna przeciwdeszczowa 

• nakrycie głowy od słońca (czapka, kapelusz) 

• kąpielówki, strój kąpielowy 

• ciepły sweter (na chłodne dni) 

• ciepła kurtka (na chłodną i deszczową pogodę) 

• ciepła czapka, rękawiczki, ciepłe skarpety, szalik, ciepła piżama lub dres do spania, termofor – 

przydatne na chłodne noce  

• 1-2 ręczniki 

• nieduży plecak na wycieczki 

• latarka 

• nitka i igła 

• proszek do prania 

• niezbędne lekarstwa w ilości wystarczającej na cały pobyt 

• niezbędne kosmetyki (m.in. krem od słońca, preparat przeciw komarom i kleszczom) 

• legitymacja szkolna 

• pieniądze na drobne wydatki 

• aparat fotograficzny – warto zabrać [odbędą się warsztaty fotograficzne] 

• instrumenty muzyczne (osoby grające na instrumentach zapraszamy, by włączyły się we wspólne 

granie) 

 

 

UWAGA! 

Prosimy nie zabierać ze sobą: 

• laptopów, tabletów, radioodbiorników, walkmanów, odtwarzaczy MP3 i podobnych urządzeń 

audiowizualnych – albo oddać je w dniu przyjazdu do depozytu na czas trwania obozu 
 
 
Telefony komórkowe należy w dniu przyjazdu oddać do depozytu na czas trwania obozu. 
 
W razie uzasadnionej potrzeby telefon będzie udostępniony uczestnikowi. 


