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Tábori felszerelés cserkészeknek 

  
Mibe pakoljunk? 
Hátizsák, mivel a bőrönd itt nem praktikus. 
 
Fontos:  
Betegbiztosítási kártya egy borítékban,  
a gyerek nevével megcímezve  

   
Szabályos cserkészegyenruha:  
drapp színű ing, Hungária jelvénnyel   
nyakkendő, nyakkendőgyűrűvel  
keki/barna nadrág (fiúknak),  
keki/barna szoknya vagy szoknyanadrág, 
illetve térdig érő barna nadrág (lányoknak) 

   
Egyéb ruha:  
alsónemű, zokni (elegendő)  
lányoknak barna harisnyanadrág/zokni  
pólók/trikók (3 db lehetőleg cserkésztrikók)  
pizsama vagy melegítő éjszakára  
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág  
(zöld, barna vagy fekete)  
pulóver  
tisztálkodó felszerelés (fogkefe, fogkrém, hajmosószer,  
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni szer) 
2 törölköző (kicsi és nagy) 
fürdőnadrág/fürdőruha  
esőkabát vagy poncho, esőnadrág  
sapka vagy cserkészkalap  
sportcipő  
bakancs  
gumicsizma (ha nincs, vízhatlan bakancs)  
szennyeszsák  

  
Egyéb  
zseblámpa, tartalékelem  
zsebkés, bicska  
hálózsák, kis párna (ha kell),   
szigetelő gyékény és akinek kell pokróc (fleece)  
csajkazsákban: csajka, evőeszköz, bögre, 2 törlőruha 
kulacs,  
jegyzetfüzet, írószerszám  
kis varrókészlet  
zsebpénz (10 €) 
cserkészkönyv   
   
Egyáltalán nincs szükség  
elektromos játékok, mobiltelefon, értéktárgyak   

Tábori felszerelés kiscserkészeknek 
 
Mibe pakoljunk? 
Kiscserkészek bőröndbe, de legyen náluk egy kis 
túrahátizsák is. 
 
Fontos:  
Betegbiztosítási kártya egy borítékban,  
a gyerek nevével megcímezve  

   
Szabályos cserkészegyenruha:  
drapp színű ing, Hungária jelvénnyel  
nyakkendő, nyakkendőgyűrűvel  
keki/barna nadrág (fiúknak)  
keki/barna szoknya/rövidnadrág (lányoknak)  

   
Egyéb ruha  
elegendő váltás alsónemű (bugyi; alsóing), zoknik  
pizsama éjszakára  
pólók/trikók (lehetőleg cserkésztrikók)  
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág,  
melegítő  
pulóver  
tisztálkodó felszerelés (fogkefe, fogkrém, hajmosószer, 
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni szer), 
2 törölköző (kicsi és nagy)  
fürdőnadrág/fürdőruha 
esőkabát  
fejfedő  
sportcipő  
bakancs  
gumicsizma  
papucs  
szennyeszsák  

 
Egyéb  
zseblámpa, tartalékelem  
kulacs  
hálózsák, kis párna (ha kell)  
kedvenc maci vagy más fontos állatka  
1db barkácsdoboz vagy zsák, amiben legyen 
olló, ragasztó, színes filctollak és ceruzák  
zsebpénz (10 €) 

  
Egyáltalán nincs szükség  
elektromos játékok, mobiltelefon   
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