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 И ПЧЕЛИЧКА И ВСЕКИ
СКАУТ ЗА ЕСЕНЕН ЛАГЕР
Списъкът съдържа минималната екипировка за есенен скаутски лагер.
1. Напомняне за вълчетата и пчеличките: Всички вещи на вълчето/пчеличката трябва да
бъдат надписани с инициалите му/ѝ (често децата са разсеяни и не помнят къде са
оставили нещата си). Силно препоръчително е да приготвите багажа заедно с детето си,
тъй като по този начин вълчето/пчеличката ще знае кое къде се намира в багажа по време
на лагера.
2. На себе си:
Униформа (ако има).
Препоръчително е участникът да бъде с туристически обувки. В случай че
метеорологичните условия са подходящи за кецове/маратонки, то туристическите обувките
могат да бъдат сложени най-отдолу в раницата, под останалата част от багажа.
5-те неща на вълчетата и пчеличките:
● Въже (дълго около 2 метра)
● Носна кърпичка от плат
● Наръчник (ако има)
● Молив
● Тефтерче
5-те неща на скаутите:
● Въже (дълго около 2 метра)
● Носна кърпичка от плат
● Джобно ножче
● Запалка
● Тефтер и нещо за писане (молив/химикалка)
На участниците от 7 до 11 години е забранено да използват джобни ножчета.
Най-отдолу в раницата:
● Резервни обувки
● Джапанки
По средата:
● Чисти дрехи:
- Връхни дрехи (суичър и/или полар)
- 5 тениски
- 2 чифта дълги панталони
- 5 чифта чорапи
- 5 чифта бельо
- Пижама (или дрехи за спане)
● Хавлия
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Най-отгоре:
● Сандвич за из път
● Несесер с тоалетни принадлежности (четка и паста за зъби, сапун)
● Дъждобран
● Дебело яке
В страничните джобове:
●
●
●
●
●
●

Празна торба за мръсни дрехи (препоръчваме найлонов чувал за боклук)
Пълен термос (може и пластмасово шише)
Челник/фенер
Дребни неща, които могат да бъдат полезни (бусола, шапка с козирка и т.н.)
Малка раничка
Аптечка*

*Аптечката трябва да съдържа:
1. Триъгълна кърпа (може и скаутската връзка)
2. 2 броя плетен бинт (10 см. х 10 см.)
3. Стерилни марли (5см. х 5см.)
4. Лепенки
5. Лейкопласт
Екипът напомня, че лагерът ще се състои през есента, а повечето дейности ще бъдат
провеждани навън. Децата трябва да имат резервни, както и достатъчно топли дрехи, тъй
като хижата се намира на 1550 м. надморска височина.

