
 
Szükséges egyéni felszerelés a csapattáborba 

 
hasznos, ha a gyerekek, és nem a szülők pakolnak be a hátizsákba, de még kisebbeknél is 

javasoljuk, hogy a szülők a gyerekekkel együtt pakoljanak; így ők is tudják, mi hol van.  
 
 Hátizsák, lehetőleg túrahátizsák, amibe (vagy arra rákötve) elfér a teljes felszerelés (a 

sátrakat kivéve). Olyan csomag legyen, amit a gyerek vinni is tud, ha esetleg a tábor másik 
végébe kell átcipelni (és célszerű, ha nem a találkozási helyen az autóból kiszállva emeli 
meg első alkalommal). Kisebbekre ez nem feltétlen vonatkozik, nekik a saját 
kishátizsákjukat kell úgy összerakni, hogy tudják egyedül vinni.



Ha túrahátizsák nincs, akkor sporttáska is megteszi, de semmiképpen nem 
javaslunk bőröndöt (végképp nem gurulósat) vagy szatyrot.  

 
 Kishátizsák a napi tábori programokhoz, kisebbeknél az utazáshoz (persze lehet ebbe is 

pakolni, de rá is lehet kötni üresen a nagy hátizsákra).  
 
 Hálózsák és polifoam vagy más matrac (de nem nagyméretű strandmatrac). Aki gondolja 

bepakolhat egy kisebb kispárnát is.  
 

 Pohár, csajka vagy lábos, illetve evőeszköz az étkezésekhez (célszerű nehezebben 
törhető (műanyag, fém) felszerelést hozni) – ha könnyen összekeverhető (vagy a gyerek 
hajlamos nem megismerni a sajátját) akkor célszerű a nevet ráírni tartós tollal.  

 
 Cserkészegyenruha (ing, megfelelően felvarrt jelvénnyel, nyakkendő, nyakkendőgyűrű, 

akinek van más egyenruha-tartozéka, hozhatja persze azt is), csapatpóló (aki esetleg 
nem kapott volna, az szóljon).  

 
 Ezen túl kényelmes, koszolható (!) és réteges ruha három napra, méghozzá olyan, 

amiért nem kár, ha elszakad, vagy valami baja lesz. Nem elegáns vagy jól kinéző, hanem 
kényelmes cuccokat kell pakolni. Azaz: váltás póló, zsebkendő, zokni, fehérnemű, 
meleg pulóver (akár kettő is), vagy kabát; hosszú és esetleg rövidnadrág. Mindezt úgy, 
hogy mosási lehetőség nem lesz. Kérjük, hogy a könnyen elázó darabokból, különösen pl. 
zokniból legyen azért tartalék is. Kisebb gyerekeknél célszerű az értékesebb 
ruhadarabokba beleírni/ragasztani a gyermek nevét   

 
 Melegítő és egy póló éjszakára (pizsama helyett praktikusabb)  
 
 Kényelmes, koszolható, lehetőleg esőálló cipő, (túracipő/bakancs hasznos, ha van, ha 

nincs, akkor erősebb túracipő, esetleg gumicsizma – a vászoncipőt vagy szandált még 
nyári melegben sem javasoljuk, ugyanis az első esőben ronggyá ázik)), tartalékcipő  

 
 Esőkabát (nem esernyő); biztonság kedvéért sapka a nap ellen (bár nem biztos, hogy 

szükség lesz rá); fürdőruha 
 
 Papucs (fürdéshez). Tisztasági felszerelés (szappan/tusfürdő, fogkrém, fogkefe, fésű, 

lányoknak tisztasági csomag), törülköző, esetleg (egy) tartalék WC-papír, papírzsepi  
 
 Naptej, varrócucc, biztosítótű és körömvágó olló, sebtapasz, kullancscsipesz, fertőtlenítő 

kendő/gél, kullancs/szúnyogriasztó. Valami zsák/nejlon a szennyesnek.  
 



 Elemlámpa (tartalék elemmel), zsineg, bicska (nagyobbaknál mindenképp legyen, de 
kisebbek is hozhatnak, ha a szülők engedik).  

 
 Cserkészfüzet és toll, karóra  
 
 Hideg élelem az útra és szombat ebédre. Több ennivalót viszont kérjük, hogy ne 

hozzanak (csoki, chips stb. tartalékba), mert a sátorban nem tartunk kaját, a hangyák 
sokkal gyorsabban megtalálják, mint mi. Kulacs vagy vizes palack, első napra megtöltve.  

 
 Valamilyen személyazonosító igazolvány fénymásolata (vagy fotója a kamerában). 

Egészségbiztosítási kártya vagy betegségbiztosítás  
 
 Rendszeresen szedett gyógyszerek (ha van ilyen); ez esetben azt a jelentkezési lapon 

kérjük jelezni (ahogy a gyógyszerallergiát is). Ha a leginkább közhasználatú 
alapgyógyszerek valamelyikére (fájdalom és lázcsillapítók pl.) allergiás vagy, akkor hoz 
egy pár tabletta olyat, amit be tudsz szükség esetén szedni.  

 

Hozható még a csapatvezetőkkel előre megbeszélve: Tábori, tábortűzi programokhoz 
használható kisebb felszerelés, távcső, hangszer stb., ami nem nehéz/terjedelmes/értékes. 

 
 

Nem hozható: semmi értékes, törékeny felszerelés, vagy nem koszolható ruhát (a 
sátorban, hátizsákban, táborban ugyanis könnyen elveszik, elszakad, elázik stb. bármi). 
Szintén nem szükséges pénzt hozni (az előre beszedett útköltségen kívül ugyanis nem lesz 
lehetőség elkölteni). 
 
 
Kérjük, emellett a gyerekek NE hozzanak a táborba mobiltelefont, vagy bármilyen 
elektronikai eszközt (tablet stb.). Egyrészt nehezen megoldható a töltésük, másrészt nem 
lesz rá szükség. Amennyiben probléma van, a csapatvezetők úgyis felhívják a szülőket; az 
élménybeszámoló meg megtartható a hazaérkezés után is. A szülőket is kérjük, hogy a 
csapatvezetőket (István 0473688596; Csaba: 0478258788) keressék bármilyen kérdéssel 
vagy problémával a tábor alatt is (a gyerek lehet, hogy éppen a fa tetején van, és nem 
biztos, hogy jó, ha olyankor csörren meg a zsebében a telefon – szükség esetén a vezetők 
majd odahívják a telefonhoz).  
 
 
Fényképezőgépet lehet hozni, de saját felelősségre, azaz ha mindenképpen jó képet akar 
valaki csinálni, akkor hozza el az értékesebb fajtát, de számítson rá, hogy az is elázhat, 
eltörhet, elveszhet belőle valami kisebb alkatrész, úgyhogy csak annyira jó minőségűt 
érdemes hozni, amiért nem kár. Emellett töltésre várhatóan nem lesz lehetőség. 

 
 
 

Nem javasolunk továbbá a fentieken kívül más cuccot, mert az valószínűleg felesleges, és 
csak nehezíti a csomagot, illetve a sátorban foglalja a helyet (amúgy a sátortársaktól is). 
Mindez elvileg mind elfér egy jól összepakolt nagyobb túrahátizsákban (vagy arra rákötve). 
Indulás előtt célszerű még egyszer végignézni a listát egyesével, hogy mi az, ami 
esetleg kimaradt.  


