
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA  
KOLONII ZUCHOWEJ 

1. Mundur Zuchowy: 

* dziewczęta: - bluza, spódnica (wszystko koloru szarego), nakrycie głowy (kapelusik 
zuchowy lub czapka zuchowa z daszkiem), pas zuchowy, chusta (kolor 
jak w drużynie), suwak do chusty, getry (kolor jak w drużynie lub 
czarne), obuwie sportowe (ciemne) lub turystyczne. 

 
* chłopcy: - bluza, spodenki krótkie (wszystko koloru khaki) lub spodnie ciemne 

długie (bojówki lub jeansy), nakrycie głowy (czapka zuchowa  
z daszkiem), pas zuchowy, chusta (kolor jak w drużynie), suwak do 
chusty, getry (tylko do krótkich spodenek, kolor czarny), obuwie 
sportowe (ciemne) lub turystyczne. 

2. Ubranie: 
 
 
 
 
 
 

3. Obuwie: 
 
 
 

    
 - zabezpieczające przed deszczem (peleryna, kurtka przeciwdeszczowa),  
- zabezpieczające przed chłodem (polar, kurtka, gruba bluza) 
- bielizna osobista, 
- pidżama (z długim rękawem), 
- koszulki, bluzy, krótkie spodenki, długie spodnie, 
- strój sportowy, 
- strój kąpielowy/ kąpielówki, 
- nakrycie głowy (obowiązkowo), 
- strój/przebranie związane z tematyką kolonii. 
 

- sportowe: tenisówki lub trampki, 
- turystyczne: pionierki, adidasy, 
- klapki na plażę/ pod prysznic lub sandały, 
- przeciwdeszczowe: kalosze. 

 
4. Wyposażenie konieczne: 

- śpiwór, poduszeczka „jasiek”, plecak mały na wycieczki, latarka, 
legitymacja szkolna, legitymacja zucha (jeśli została wydana przez 
drużynowego). 

5. Przyborniki: 
 

* do jedzenia: - menażka (lub naczynia plastikowe), garnuszek ½ l,  
                                niezbędnik (łyżka, nóż, widelec), ściereczka, 

 
* do mycia: - dwa ręczniki, mydło, szczoteczka i pasta do mycia zębów, 

szampon, grzebień/ szczotka do włosów, 
 

* do pisania: - długopis, ołówek, notatnik lub zeszyt, 
 

* inne: - olejek lub balsam do opalania, ręcznik plażowy, płyn przeciw komarom,   
                                    proszek do prania (opcjonalnie). 
 

Uwaga! Jeśli dziecko wyjeżdżające na kolonię zuchową jest w trakcie leczenia, należy zaopatrzyć je w stosowne medykamenty, 
w ilości pozwalającej na kontynuowanie leczenia w trakcie trwania kolonii. Leki należy zapakować osobno, dołączyć informację 
mówiącą o sposobie podawania środków leczniczych lub zmiany opatrunków i przekazać przed wyjazdem komendantowi obozu lub 
pielęgniarce. 

 
Odradza się zabieranie telefonów komórkowych (nie ma możliwości ich ładowania). 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione w trakcie trwania obozu wartościowe przedmioty i środki pieniężne.


