
Cserkésztábori felszerelés 
 
 

AR-csomag (azaz alsóruha-csomag) 

 pólók 
 fehérnemők 
 zoknik 
 fürdıruha  
 (pizsama) 
 
FR-csomag (azaz felsıruha csomag) 
 hosszú nadrág 
 rövidnadrág(ok) 
 (váltás cserkészing) 
 melegítıalsó 
 pulóver(ek) 
 
T-csomag (azaz tisztálkodószerek) 
 wc-papír 
 törülközı 
 szappan 
 féső 
 fogkefe 
 fogkrém 
 (naptej) 
 papír zsebkendı 
 1 adag sampon 
 (egy kevés mosószer) 
 ha szükséges: állandó gyógyszer 
 szennyesnek való szatyor/nylonzsák 
 (szúnyog- és/vagy kullancsriasztó szer) 
 
E-csomag (azaz evéshez való csomag) 
 csajka / tányér (lehetıleg fém!) 
 evıeszközök (lehetıleg fém!) 
 konzervnyitó 
 nem törékeny pohár (lehetıleg fém) 
 ruhaszalvéta / konyharuha 

1 -os csomag:  

 gyufa 
 jegyzetfüzet 
 toll 
 bicska 
 min. 8 méter zsineg (spárga!) 
 varrókészlet 
 (elsısegély-csomag) 
 Biblia, (református énekeskönyv) 
 (gyertya) 
 elemlámpa (új és tartalék elemekkel!) 
 (fényképezıgép) 
 (kisebb hangszer, amin tudsz játszani) 
 
L-csomag (lábbelik): 
 Cipık (betört bakancs) 
 Papucs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
U-csomag (azaz utazási csomag):  
 egy kis hátizsák (kis túrákhoz) 
 esıkabát 
 kulacs (vízzel) 
 pénztárca 
 diákigazolvány 
 egészségügyi nyilatkozat 
 elsı napi élelem 
 papírzsebkendı 
 (állandó gyógyszer) 
 
A-csomag (azaz alvási csomag) 
 hálózsák  
  polifoam/matrac 

 (ez utóbbit (általában) kívülrıl erısítjük rá a hátizsákra. Ha te is 
így rakod, feltétlenül csomagold be ıket egy-egy nagy 
nylonzsákba, mert ha az utazás napján esik az esı, akkor bizony 
ez is elázik.) 
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Minden csomag egy-egy külön zacskót, szatyrot jelent, melyre 
ajánlatos kívülrıl ráírni a betőjelét. Készíthetsz egy „térképet” 
a hátizsákodhoz, melyen bejelölöd, hogy melyik csomag hol 
található. így könnyebben és gyorsabban tudsz megtalálni 
mindent. 
 ( A zárójelben levıket nem muszáj elhozni, csak akkor pakold 
be, ha szerinted szükséged lesz rá!) 

NAGYON FONTOS, HOGY... 
- Egy, azaz egyetlen hátizsákba pakolj! Ne lógjanak a 

kezedrıl, válladról további kis zsákok, szatyrok. Ezek igen 
megnehezítik a közlekedést, a gyaloglást, és könnyen el 
is vesznek. 

- …mindenképpen az U-csomag legyen legfelül, mert az 
tartalmazza az utazáskor szükséges dolgokat 

- hátizsákod legyen kényelmes! Még bepakolás után 
próbáld ki, hogy elbírod-e (hosszabb ideig is). Állítsd be 
jól a pántjait, ne pakolj a hátadhoz kemény tárgyakat! 

- tudd: hozhatsz magaddal édességet, nassolnivalót, de 
másnap este minden megmaradt élelmiszert be kell 
adnod a közösbe (köszönjük a paláverezık nevében - a 
szerk.). 

- felejtsd otthon az mp3 lejátszót, a discmant, az ipodot, a 
tamagotchit, a számítógépet - egyszóval mindent, ami 
csipog, pittyeg, amin gombokat lehet nyomogatni és 
egyáltalán nem a táborba való! 

- ha szedsz valamilyen gyógyszert, írd fel egy papírra, 
hogy mikor, mennyit kell belıle bevenned, s ezt a lapot 
induláskor add le az ırsvezetıdnek! 

- tudd: a táborba mindig egyenruhában utazunk, melynek 
része a „cserkészies” színő cserkésznadrág is. 
  


