Национална Скаутска Организация на България
НСОБ, София 1360, Люлин 1, бл. 15, вх. Б, ап. 21, e-mail: board@scoutbg.org, web: www.scoutbg.org

СПИСЪК С ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ВСЕКИ СКАУТ ЗА ЛЕТЕН ЛАГЕР

1. На себе си:
Скаутска униформа – риза (светло синя или бежова) с всички нашивки зашити на
правилните места, панталони (къси, тъмно сини или черни), барета (тъмно синя);
Скаутска връзка с пръстенче;
Тъмно сини/ черни чорапи;
Туристически обувки;
5-те неща: джобно ножче, малко тефтерче и молив, въженце (ø2/3 мм), носна кърпичка
(от плат), запалка/ кибрит.
2. В раницата си:
a. Най-отдолу:
- Спален чувал (прибран в найлонов чувал);
- Дреха за лагерен огън;
- Патрулна връзка (ако има);
-

Спален комплект:
 1 пижама;
 Джобно фенерче (или челник) с допълнителен комплект батерии;

-

Тоалетни принадлежности:
 1 кърпа за тяло;
 1 кърпа за лице;
 1 четка и паста за зъби;
 1 сапун;
 1 бански;
 Шампоан (не е нужна цяла опаковка).

b. По средата:
- Чисти дрехи:
 2 чифта къси панталони (тъмно сини или черни);
 3 тениски;
 1 чифт дълги панталони
 1 резервна риза с всички нашивки зашити на правилните места;
 4 чифта тъмно сини/ черни чорапи;
 4 чифта бельо.
-

Комплект за хранене:
 1 канче (за предпочитане метално);
 Купа или чиния (за предпочитане метални);
 Прибори (за предпочитане метални).
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-

Торба за мръсни дрехи:
 ПРАЗНА ПРИ ТРЪГВАНЕ!!!

Кецове, ако има – музикален инструмент и фотоапарат, бусола.
c. Най-отгоре:
 1 дъждобран;
 Униформен пуловер с всички нашивки зашити на правилните
места;
 Сандвич за из път;
 Шалте.
d. В страничните джобове:
 Пълна манерка (може и пластмасово шише);
 Скаутски наръчник;
 Сух вестник;
 Разни неща които може да са ви полезни;
 Шапка за слънце (ако нямате барета);
 Малка раница.

Ако всичко това не се събира, значи сте взели нещо в повече!
Попитай за съвет патрулния или отрядния водач ...
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