
„ABC” pakowania się na obóz 

 Wszystkie rzeczy pakujemy do plecaka. Nie zabieramy żadnych toreb ani walizek. 

 Warto zapakować się w plecaki – jeden duży (45l -70 l) – na wszystkie zasadnicze 

rzeczy i drugi mały (najczęściej szkolny lub wojskowa kostka 20l-35l przeznaczony 

pewnie głównie na słodkości – proszę pamiętać, że dzieci codziennie otrzymają 

podwieczorek, wodę i inne drobne podręczne przedmioty jako plecak podręczny i na 

Chatkę Robinsona) 

 Najlepiej pakować się wraz z listą i odhaczać spakowane elementy – warto też dopisać 

do listy inne swoje wyposażenie. 

 Wszelką odzież najlepiej podpisać na metce inicjałami i numerem drużyny (233 PDH) – 

ułatwi to odnalezienie właściciela). 

 Pakujemy plecak razem z dzieckiem – na obozie ułatwi to odnalezienie czegokolwiek 

w plecaku. 

 Rzeczy pakujemy w różnokolorowe worki ( nie zawiązując ich)z kilku powodów: 

 worki zabezpieczą rzeczy przed niepotrzebną wilgocią 

 ułatwi to utrzymanie porządku w plecaku 

 kolor worka powinien wskazywać dziecku, co jest jego zawartością 

 Na dno plecaka i plecy pakujemy rzeczy ciężkie, pamiętając by najbliżej pleców było coś 

miękkiego. 

 Plecak pakujemy w taki sposób by nie było w nim wolnych przestrzeni – małe rzeczy 

pakujemy na końcu wciskając je pomiędzy duże pakunki. Warto wykorzystać naturalne 

przestrzenie np. w butach by wepchnąć tam mniejsze przedmioty (off!, igielnik itp.) 

 Koszulki można rolować – mniej gniotą się i są lepiej pakowalne. 

 Dzielimy rzeczy dzieciom najlepiej na tygodnie - tak, by nie trzymały np. wszystkich 15 

par skarpetek w jednym worku. Doskonale sprawdza się system jeden tydzień - jeden 

worek. 

 Warto zapakować dodatkowe worki i koniecznie duży worek na brudy. 

 Odwiedziny będą po drugim tygodniu. Pakujemy więc dzieci tylko na 2 tygodnie, a 

potem wymieniamy rzeczy. 

 Śpiwór pakujemy do dużego plecaka, jeżeli się nie zmieści to przytraczamy na wierzchu 

 Na samym wierzchu pakujemy kurtkę przeciwdeszczową (jak kurtka będzie na wierzchu 

to nie będzie padać ) i rękawiczki – wampirki do pracy 

 Nie zabieramy żadnych dodatkowych siatek z rzeczami, które się nie zmieszczą do 

plecaka 

 Na obóz można zabrać osobno (wyraźnie podpisaną imieniem i nazwiskiem) zgrzewkę 

wody  

 Na obóz jedziemy w mundurze – pewnie w wersji krótkiej – informacja ta będzie 

dostępna na stronie w przeddzień wyjazdu. 

 Ciepła odzież – bardzo istotne jest by dało się ją ubrać na cebulkę. W lipcu zdarzają się 

chłodniejsze noce (bezchmurne, wietrzne) i temperatura spada do 8-10 stopni Celsjusza 

 Beret warto wyraźnie podpisać przez wyszycie jasną nitką dużych inicjałów dziecka 

wewnątrz,  

 Ważne jest również prawidłowe wyregulowanie plecaka – nawet najcięższy plecak staje 

się lekki, gdy zgłębi się tajemnicę pasa biodrowego - 

https://www.youtube.com/watch?v=ABNN16ek_mw 

https://www.youtube.com/watch?v=ABNN16ek_mw

