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

ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА НА ВСЯКО ВЪЛЧЕ И ПЧЕЛИЧКА И ВСЕКИ
СКАУТ ЗА ЕСЕНЕН ЛАГЕР

1. Напомняне за вълчетата и пчеличките: Напомняме ви, че всички вещи трябва да са
отбелязани с инициалите на вълчето/пчеличката
(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/пчеличката
ще знае кое къде се намира в багажа по време на лагер.
2. На себе си:
Униформа (ако има), 5-те неща:
За вълчетата и пчеличките:
▪️ Въже (дълго около 2 метра)
▪️ Носна кърпичка от плат
▪️ Наръчник (не се изисква за конкретния лагер)
▪️ Молив
▪️ Тефтерче
За скаутите:
 Въже (дълго около 2 метра)
 Носна кърпичка от плат
 Джобно ножче
 Запалка
 Тефтер и нещо за писане
Най-отдолу:






Суичер или полар
Резервни обувки
Джапанки
Пижама (или дрехи за спане)
Тоалетни прнадлежности (хавлия, четка и паста за зъби, сапун)

По средата:
● Чисти дрехи:
 3 тениски
 3 чифта чорапи
 3 чифта бельо
 Дълъг панталон
● Торба за мръсни дрехи:
▪ ПРАЗНА ПРИ ТРЪГВАНЕ!!! (препоръчваме найлонов чувал
за боклук)
Най-отгоре:
● Сандвич за из път;
● Дъждобран
● Яке
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В странични джобове:
● Пълен термос (може и пластмасово шише);
● Дребни неща, които може да са ви полезни (бусола, шапка с козирка и т.н.)
● Малка раница
● Аптечка*

*Аптечката трябва да съдържа:
ОСНОВЕН КОМПЛЕКТ (напълно достатъчен за базови умения по първа помощ)
1. Триъгълна кърпа (може и скаутската връзка).
2. 2 х Плетени бинта10см х10м.
3. 10 марли 5х5см.Стерилни.
4. Йод повидон/Йодасепт/Йодсептадон (което намерят на най-добра цена и в
пластмасово шишенце,за да не се счупи).Ако няма едно от 4те - кислородна вода.
5. Лейкопласт.

