
Harcerska Akcja Letnia – 14-27 lipca 2013, Garbaś Pierwszy 
2 Olsztyńska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szarpie-BV” im. AK 

 
adres bazy: Baza Harcerska Komendy ZHP Suwałki nad jeziorem Garbaś, gmina Bakałarzewo 16-423  

Co zabrać na obóz: 
1. Kompletny mundur 

a. Dziewczęta: bluza mundurowa i spódnica w kolorze szarym, ciemnozielony beret harcerski z lilijką srebrną, pas harcerski 
skórzany lub parciany (dziewczęta czarny pas parciany, chłopcy zielony pas parciany), getry czarne z białymi paskami, 
ciemnozielone wywijki, kołnierz od munduru obszyty na czarno, rajstopy – wieczorami może być chłodno 

b. Chłopcy: mundur koloru khaki(ciemnozielony), spodnie do munduru moro (spodnie pantera wz 93) lub czarne, 
ciemnozielony beret harcerski z lilijką srebrną, pas harcerski skórzany lub parciany (dziewczęta czarny pas parciany, chłopcy 
zielony pas parciany), kołnierz od munduru obszyty na czarno. 

c. Mundur można zakupić w sklepie harcerskim „Żbik” przy ul. Partyzantów lub internetowo np. w składnicy harcerskiej 
„Skaut”: http://www.skladnicaharcerska.pl/ 

2. Kurtka przeciwdeszczowa 
3. Ciepły sweter/bluza/polar 
4. Koszulki – min. 5 szt. + obowiązkowo koszulka drużyny !  
5. Spodnie długie (2 pary) oraz spodenki krótkie lub dla dziewcząt spódniczka, sukienka 
6. Strój kąpielowy oraz przeciwsłoneczne nakrycie głowy 
7. Bielizna osobista oraz piżama/coś do spania 
8. Ręczniki do mycia i plażowania 
9. Buty sportowe (proszę nie zapomnieć o sandałach i klapkach pod prysznic) 
10. Przybory toaletowe – mydło, żel pod prysznic, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, szampon, grzebień, środek do opalania z 

odpowiednim filtrem, środek przeciw komarom, proszek do prania (odrobina w słoiczku lub pudełku), papier toaletowy, można 
zabrać też chusteczki nawilżane. Wszystko w kosmetyczce lub woreczku. 

11. Podręczny plecak na wycieczki (nie torba !)  
12. Latarka (+ zapas baterii), nóż typu finka (nie sprężynowy !), przybory do szycia (nitka + igła) oraz koniecznie zegarek ! 
13. Śpiwór + karimata (będzie potrzebna do zajęć, wędrówek i wycieczek) 
14. Przybory do jedzenia: menażka (miseczka + talerz), widelec, łyżka, nóż, kubek na picie (metalowy lub plastykowy) 
15. Legitymacja szkolna - obowiązkowo ważna – podbita na dany rok szkolny ! bez aktualnej legitymacji nie ma zniżek na wstęp do 

miejsc zwiedzania, książeczka harcerska, karta pływacka (jeśli się posiada). 
16. Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy: paszport lub dowód osobisty, kartę EKUZ oraz 50 litów na wstęp do 

Aquaparku i parku Grutas. Proszę aby lity były w odliczonej kwocie 50 litów, przed wycieczką opiekunowie będą je zbierać. 
17. Jeżeli dziecko zażywa jakieś lekarstwa proszę podać opiekunom informację o zażywanych lekarstwach. 
18. Śpiewnik + długopis (kto nie ma śpiewnika bierze notatnik- zeszyt), karta próby na stopień, świeca zastępu. 
19. Można także zabrać instrumenty muzyczne jak gitarę, flet, bębenki. 
20. Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne bierzemy na własną odpowiedzialność 
21. Nie bierzemy: suszarek, prostownic do włosów, lokówek, kamer, mp3, mp4, noży sprężynowych, noży bez pokrowców. 

 
Jak się spakować: 

 wszystkie rzeczy pakujemy do woreczków foliowych aby zapobiec przemoczeniu, zalaniu i zniszczeniu 
 wszystkie rzeczy pakujemy w jeden plecak ! 
 dzieci muszą wziąć aktywny udział w pakowaniu swojego plecaka aby potem wiedziały gdzie i co mają w plecaku 
 dół plecaka powinny zająć rzeczy duże, ale lekkie jak śpiwór, ręcznik natomiast cięższe rzeczy należy pakować w środek plecaka 
 pakując się trzeba efektywnie wykorzystać wszystkie kieszonki i komory plecaka – w małe, boczne kieszonki warto spakować 

drobiazgi lub rzeczy, które mogą być potrzebne podczas podróży 
 na podróż proszę nie dawać dzieciom dużo jedzenia oraz wziąć pod uwagę, iż podczas podróży oraz w wysokiej temperaturze 

czekoladowe rzeczy rozpuszczają się a owoce szybko się psują, natomiast bardzo słodkie soki i napoje fermentują 
Kilka uwag: 

 na bazie obozowej czasem może nie być zasięgu 
 proszę dzwonić do dzieci nie wcześniej niż o godz. 8.00 i nie później niż do godziny 18.00 
 czasem dziecko może nie odebrać telefonu będąc na zajęciach czy na wycieczce. Proszę się tym nie denerwować. 
 telefony kadry będą włączone 24/7 jednak uczestnicy nie zawsze będą mieli możliwość naładowania telefonu 
 każdy uczestnik obozu musi mieć zegarek– komórkę nie zawsze można wziąć ze sobą bo np. nie ma kieszonek w spodenkach 

lub może być nie naładowana 
 wszelkie informacje dotyczące obozu oraz po obozie zdjęcia będą na stronie drużyny: www.szarpiebv.wordpress.com 
 wyjazd na obóz dnia 14 lipca, zbiórka uczestników o godz. 6.45 pod Halą Urania. Proszę się nie spóźniać.  
 powrót z obozu 27 lipca ok. godz. 15.30 również pod Halą Urania.  

 
W razie pytań proszę dzwonić: 
Marcin Jeleniewski – komendant obozu: 603 691 541 
Marta Mączyńska – drużynowa: 663 146 353 


