Национална Скаутска Организация на България
НСОБ, София 1612, ж.к. Хиподрума, бл. 23, e-mail: board@scoutbg.org, web: www.scoutbg.org

ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА НА ВСЕКИ СКАУТ И ВЪЛЧЕ ЗА ПРОЛЕТЕН
ЛАГЕР
1. На себе си:
Скаутска униформа – пуловер (тъмносин – с всички нашивки зашити на правилните
места), скаутска риза (светлосиня, бежова или зелена – с всички нашивки зашити на
правилните места), панталони (дълги, тъмносини), скаутска връзка с
пръстенче/вълчарска връзка, скаутска барета с кокарда; Леко водонепропускливо яке;
Туристически обувки;
5-те неща: за скаутите - джобно ножче, тефтерче и молив, въженце (ᴓ 3-5мм L-2 м),
носна кърпичка (от плат), запалка/кибрит; за вълчетата - тефтерче, молив, въженце (ᴓ
3-5мм L-2 м), носна кърпичка (от плат), наръчник (не се изисква за този лагер)
2. В раницата:
Най-отдолу:
● Спален комплект:
▪ Пижама;
▪ Джобно фенерче (или челник) с чисто нови батерии;
● Тоалетни принадлежности:
▪ 1 кърпа за тяло;
▪ 1 кърпа за лице;
▪ 1 четка и паста за зъби;
▪ 1 сапун;
▪ Шампоан (не е необходима цяла опаковка);
По средата:
● Чисти дрехи:
▪ 1 чифт водонепропускливи панталони без подплата;
▪ Лека топла шапка и леки ръкавици;
▪ Тениски;
▪ Чорапи;
▪ Бельо;
▪ Джапанки или други отворени обувки;
● Торба за мръсни дрехи:
▪
ПРАЗНА ПРИ ТРЪГВАНЕ!!! (препоръчваме найлонов чувал за
боклук);
Най-отгоре:
● Сандвич за из път;
● Слънчеви очила;
В страничните джобове:
● Пълен термос (може и пластмасово шише);
● Скаутски наръчник;
● Дребни неща които може да са ви полезни, музикален инструмент (ако
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има), фотоапарат, бусола и др.;
● Малка раница
Това е минималната екипировка за пролетен скаутски лагер. Ако всичко това не се събира в
раницата значи сте взели нещо в повече! Попитайте за съвет патрулния или отрядния водач.
По-голяма част от необходимата екипировка можете да намерите в Скаутският магазин.

