
Co Wilczek musi spakować do plecaka: Umundurowanie:  

- koszula 

 - chusta  

- sweter 

 - pas (opcjonalnie) 

- beret  

- spodenki krótkie granatowe, ew. czarne  (do kolana) (najlepiej 2 pary) 

 - spodnie długie granatowe, ew. czarne 1 para  

Ubranie:  

- t-shirt przynajmniej x3 (mogą ulec zniszczeniu) 

 - bielizna x6 (para ciepłych skarpet do spania) 

- ciepłe ubranie do spania + czapka - ciepła bluza + długie spodnie na chłodniejsze dni  

- płaszcz przeciwdeszczowy/pałatka/poncho  

- koszulka i spodenki do zajęć sportowych  

Buty: - kryte buty (najlepsze będą trekkingowe lub skórzane/trapery – ciemne)  

- trampki (buty sportowe, do biegania)  

- sandały lub klapki do mycia (ew. same sandały jeśli mogą pełnić rolę klapek)  

Higiena: 

 - mydło, szampon, pasta do zębów  

- gąbka do mycia, szczoteczka, patyczki do uszu  

- 2 ręczniki, ściereczka kuchenna  

- mała osobista apteczka (plaster, bandaż, środek na komary, krem) 

 - miska do mycia  

Pozostałe wyposażenie:  

- śpiwór + karimata (śpimy pod namiotami na pryczach) 

 - sakiewka sobieradka (scyzoryk, notesik, długopis, igła i nici, 2 guziki, 2m sznurka)  

- KRONIKA WILCZKA (z ładną stroną tytułową, napisanym prawem gromady, wilczka, zasadą dżungli, 

hasłem, szyframi itp.)  

- książeczka Mowgliego, ZADANIA NA OBIETNICE/GWIAZDKI  

- MENAŻKA (podpisana), KUBEK, SZTUĆCE (metalowy lub plastikowy)  

- latarka + zapas baterii 

 - legitymacja szkolna 

- pędzel (wielkość mniej więcej taka jak do malowania futryn itp.) 

 Czego wilczki NIE MOGĄ brać ze sobą:  

- sprzęt elektroniczny (telefony!, odtwarzacze mp3,mp4, konsole, ZEGARKI)  

- SŁODYCZE  

- ZAPAŁKI (chłopcy bawią się zapałkami i niedopałki rzucają na ściółkę)  

- Bagnety  

LEKI: Prosimy o przekazanie nam informacji o dawkowaniu leków, a także o problemach zdrowotnych 

jakie ewentualnie mają chłopcy!! 

 Pakowanie: Chłopcy pakują się w jeden duży plecak + mały plecak na drogę z kanapkami i piciem na 

drogę. Ważne, żeby chłopcy w miarę możliwości sami pakowali się na wyjazd. Unikną później sytuacji 

gdzie przeszukują cały plecak w poszukiwaniu np. latarki. 


