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 ВСЯКО ВЪЛЧЕ ЗА ЛЕТЕН
ЛАГЕР
(Възрастова група от 7 до 11 години)
1. Напомняне: Напомняме ви, че всички вещи трябва да са отбелязани с инициалите
на вълчето (често децата са разсеяни и не помнят къде са оставили нещата си).
Силно
препоръчително е да приготвите багажа заедно с детето си. По този начин вълчето ще
знае кое къде
се намира в багажа по време на лагера
2. На себе си:
Униформа (ако няма - тениска, къси панталони), 5-те неща:
▪️ Въже (дълго около 2 метра)
▪️ Носна кърпичка от плат
▪️ Наръчник (не се изисква за конкретния лагер)
▪️ Молив
▪️ Тефтерче
Най-отдолу:
● Спален комплект:
▪ Пижама (анцуг, блуза с дълъг ръкав)
▪ Джобно фенерче (или челник) с чисто нови батерии;
▪ Спален чувал
▪ Шалте
● Тоалетни принадлежности:
▪ 1 кърпа за тяло;
▪ 1 кърпа за лице;
▪ 1 четка и паста за зъби;
▪ 1 сапун;
▪ 1 чифт бански;
▪ Спрей против насекоми
▪ Фенистил
▪ Шампоан (не е необходима цяла опаковка).
По средата:
● Чисти дрехи:
▪ 1 чифт водонепропускливи панталони без подплата;
▪ Тениски;
▪ Чорапи;
▪ Бельо;
▪ Къси панталони (НЕ ПО-КЪСИ ОТ ДО КОЛЯНО)
▪ 1 чифт дълги и един чифт къси дънки (за предпочитане
тъмносини)
▪ Джапанки или други отворени обувки
● Торба за мръсни дрехи:
▪ ПРАЗНА ПРИ ТРЪГВАНЕ!!! (препоръчваме
найлонов чувал за боклук)
Най-отгоре:
● Сандвич за из път;
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● Слънчеви очила;
● Шапка с козирка
● Съдове за хранене:
▪️ Купичка
▪️ Чиния
▪️ Чаша (метална или пластмасова)
▪️ Нож, вилица, лъжица
В странични джобове:
● Пълен термос (може и пластмасово шише);
● Дребни неща, които може да са ви полезни, музикален инструмент (ако
има), фотоапарат, бусола и др.;
● Малка раница
Това е минималната екипировка за летен вълчарски лагер. Ако всичко това не се
събира в раницата, значи сте взели нещо в повече! Попитайте за съвет водача на
лагера.

