
Słowem wstępu
Poniższy spis rzeczy to lista, z którą ja pakuję się na każdy wyjazd. Jeśli piszę w informacji o wyjeździe, że trzeba zabrać standardowe wyposażenie biwakowe, właśnie to mam na myśli.
Nic poza tym nie jest harcerkom potrzebne - każdą rzecz więcej będą nosić na naszych biwakach na własną odpowiedzialność :)
W uwagach często podaję linki do przykładowych produktów. Proszę traktować to jako rysunki poglądowe, a nie zalecenia konkretnych produktów! Jestem przekonana, że w każdym
przypadku można znaleźć tańszy odpowiednik. Ja odzieży turystycznej szukam - poza promocjami w internecie i Decathlonem - także w TK MAXX oraz Tchibo. Pierwszy polecam jeśli
chodzi o buty i kurtki. Drugi - jeśli chodzi o koszulki termiczne i softshele. Minus oczywiście jest taki, że trzeba je poodwiedzać regularnie, ale za to da się zaoszczędzić mnóstwo
pieniędzy. Niezłe jest także Factory w Ursusie i na Annopolu - jest tam dużo sportowych outletów. Szczerze mówiąc nigdy nie zdarzyło mi się kupić niczego w sklepie turystycznym po
cenie z metki! ZAWSZE czekam na przeceny.

NA BIWAK
Wersja letnia Uwagi Wersja zimowa Uwagi

*Plecak 45l  /jeśli potrzebny jest większy, to
znaczy, że są w nim niepotrzebne rzeczy, lub jest
źle spakowany/

Wytrawni pakowacze na 2 dni mieszczą się w taki
plecak: http://skladnicaharcerska.pl/?
cat=372&prod=108. To możliwe, jeśli posiada się
odpowiednio mały śpiwór

*Plecak 45-60l

Wytrawni pakowacze na 2 dni
mieszczą się w taki plecak: http:
//skladnicaharcerska.pl/?
cat=372&prod=108. To możliwe, jeśli
posiada się odpowiednio mały śpiwór

*Czapka od słońca lub buff
Buff to taka chustka, bardzo wygodna: http://sklep.
malavi.pl/firm-pol-1142347124-Buff.html. W
decathlonie czy gosporcie można znaleźć 2x
tańsze zamienniki

*Rękawiczki - dwie pary, czapka zimowa i buff w
ramach szalika

Buff to taka chustka, bardzo
wygodna: http://sklep.malavi.pl/firm-
pol-1142347124-Buff.html. W
decathlonie czy gosporcie można
znaleźć 2x tańsze zamienniki

*Latarka czołówka
Polecam markę Petzl. Mam taką czołówkę już
chyba 8 rok. http://www.skalnik.pl/sprzet-
turystyczny/oswietlenie/czolowki/czolowka-tikka-
wersja-2014_421,s12813.html

*Latarka czołówka
Polecam markę Petzl. Mam taką
czołówkę już chyba 8 rok. http://www.
skalnik.pl/sprzet-
turystyczny/oswietlenie/czolowki/czolowka-tikka-wersja-2014_421,s12813.html

*Długopis, mały notesik *Długopis, mały notesik

*Menażka (proponuję dekielek + większą część),
spork, scyzoryk, kubek, zapałki opakowane w folię

Polecam scyzoryki marki Opinel (dla dziewczyn
wystarczy najmniejsze ostrze - http://www.skalnik.
pl/sprzet-turystyczny/sprzet/noze-multitoole-
scyzoryki/noz-opinel-carbon-07_415,s12498.html);
polecam Sporka, a nie łyżkę i widelec. Spork jest
lżejszy.

*Menażka (proponuję dekielek + większą część),
kubek, spork, scyzoryk, zapałki opakowane w
folię

Polecam scyzoryki marki Opinel (dla
dziewczyn wystarczy najmniejsze
ostrze - http://www.skalnik.pl/sprzet-
turystyczny/sprzet/noze-multitoole-
scyzoryki/noz-opinel-carbon-07_415,
s12498.html); polecam Sporka, a nie
łyżkę i widelec. Spork jest lżejszy.

*Spiwór opakowany w foliowy worek (może być na
śmieci)

W zależności od warunków atmosferycznych. Bardzo
zależy też od preferencji. Najlepsze są oczywiście
puchowe lub z wypełnieniem z primaloftu /ale są bardzo
drogie/. Sensowny śpiwór na potrzeby dzeiwczyn można
kupić w Decathlonie. Najlepiej kupować trzysezonowy, z
komfortem ok. +5 st. Więcej o śpiworach w artykule: http:
//ngt.pl/8-spiwor-garsc-informacji.html

*Spiwór opakowany w foliowy worek (może być
na śmieci)

W zależności od warunków
atmosferycznych. Bardzo zależy też od
preferencji. Najlepsze są oczywiście
puchowe lub z wypełnieniem z primaloftu
/ale są bardzo drogie/. Sensowny śpiwór
na potrzeby dzeiwczyn można kupić w
Decathlonie. Najlepiej kupować
trzysezonowy, z komfortem ok. +5 st.
Więcej o śpiworach w artykule: http://ngt.
pl/8-spiwor-garsc-informacji.html

nie bierzemy:
poduszek! Jak
komuś twardo pod
głową, zawsze
może złożyć sobie
bluzę

*Karimata opakowana w foliowy worek (może być
na śmieci)

Na potrzeby biwakowe wystarczy płaska karimata
kupiona w Decathlonie lub GoSporcie (w granicach
30zł). Jeśli ktoś się nie wysypia na takiej (mnie na
przykład rano wszystko boli :), można
zainwestować w taką: http://www.skalnik.pl/sprzet-
turystyczny/spiwory-i-maty/karimaty/karimata-z-lite-
sol-regular_396,s8797.html

*Karimata opakowana w foliowy worek (może
być na śmieci)

Na potrzeby biwakowe wystarczy
płaska karimata kupiona w
Decathlonie lub GoSporcie (w
granicach 30zł). Jeśli ktoś się nie
wysypia na takiej (mnie na przykład
rano wszystko boli :), można
zainwestować w taką: http://www.
skalnik.pl/sprzet-turystyczny/spiwory-
i-maty/karimaty/karimata-z-lite-sol-
regular_396,s8797.html

*Kosmetyczka:

najlepiej mieć własną szczoteczkę do zębów a w zastępie
podzielić się: pastą, mydłem, ew. szamponem,
dezodorantem. Jeśli już mieć swoje to wyłącznie w mikro
opakowaniach. Takich jak dostępne w Rossmanie

*Kosmetyczka

najlepiej mieć własną szczoteczkę do
zębów i grzebień a w zastępie podzielić
się: pastą, mydłem, ew. szamponem,
dezodorantem. Jeśli już mieć swoje to
wyłącznie w mikro opakowaniach. Takich
jak dostępne w Rossmanie

*Mały ręcznik
Najlepiej szybkoschnący. Ja mam taki:
http://www.decathlon.pl/rcznik-z-mikrofibry-s-42x55-cm-
czerwony-id_8271392.html

*Mały ręcznik
Najlepiej szybkoschnący. Ja mam taki:
http://www.decathlon.pl/rcznik-z-mikrofibry-
s-42x55-cm-czerwony-id_8271392.html

*Skarpetki, majtki - tyle, ile dni *Majtki - tyle, ile dni. Skarpety - tyle ile dni + 1
grubsza para na 2 dni



*Mundur polowy - spodenki mundurowe, koszulka
szczepu, getry

*Mundur polowy - spodenki mundurowe,
koszulka szczepu, getry

*Mundur galowy - bluza ze spódnicą, getry,
rogatywka/beret

*Mundur galowy - bluza ze spódnicą, getry,
rogatywka/beret, czarne legginsy

*Koszulki - jedna szczepu do munduru polowego +
1 na każde 2 dni

Najlepiej nie brać koszulek bawełnianych, tylko
termiczne. Szybciej schną, mniej śmierdzą,
odprowadzają pot w gorące dni i grzeją w zimne.
Można je kupić w rozsądnych cenach w
decathlonie, albo na przecenach w sklepach
turystycznych.

*Koszulki - jedna szczepu do munduru polowego
+ 1 na każde 2 dni

Najlepiej nie brać koszulek
bawełnianych, tylko termiczne.
Szybciej schną, mniej śmierdzą,
odprowadzają pot w gorące dni i
grzeją w zimne. Można je kupić w
rozsądnych cenach w decathlonie,
albo na przecenach w sklepach
turystycznych.

*Polar szczepu lub inny czarny *Polar szczepu lub inny czarny

*Jeśli prognoza pogody tak przewiduje - kurtka od
deszczu

Lekka!!!!!!!! http://www.decathlon.pl/kurtka-
turystyczna-lekka-damska-rain-cut-id_8302369.
html

*Kurtka nieprzemakalna z dopinanym polarem
lub kurtka puchowa

BARDZO polecam kurtkę puchową.
Zmieniła jakość mojego życia na
wszystkich wyjazdach. Ja mam jakąś
anonimowej marki, którą kupiłam w
TK MAXX za 200 zł. Trzeba zwrócić
uwagę, żeby była z kapturem. Dobrze
kupić ją w lecie, jest kilkaset zł
tańsza: http://e-moko.
pl/pol_m_Odziez_Kurtki_Kurtki-
puchowe-Primaloft-233.html

*Długie spodnie lub legginsy
Znów - polecam trekkingowe, szybkoschnące. W
tym stylu: http://8a.pl/spodnie/spodnie-columbia-
silver-ridge-pant-lady#584727. Ja swoje kupiłam w
Decathlonie za 199zł, ale były tańsze

*Długie spodnie

Najlepiej softshell. Nie przemaka i
chroni przed wiatrem. Nie ma lepszej
rzeczy na zimę. Przykład:  http:
//www.skalnik.pl/odziez/odziez-
damska/spodnie/spodnie-himal-
women_237,s4972.html (ale da się
kupić taniej. Znów - Decathlon)

*Buty do marszu

W zależności od trasy. Na letnie marsze w
zupełności wystarczą buty trekkingowe do kostki.
Takie jak tu: http://www.decathlon.pl/C-621162-
turystyka/N-125622-typ-produktu~buty-
turystyczne-niskie-damskie

*Buty za kostkę

Nie ma się co oszukiwac, najlepsze
buty zimowe świata zrobione są z
licowej skóry. Takiej jak tu: http:
//www.skalnik.pl/obuwie/obuwie-
meskie/buty-wysokie/buty-lakes-
stx_282,s6988.html. To jednak duzy
wydatek, więc nadadzą się też inne
trekkingowe.

*Klapki / Crocsy Pod prysznic, do chodzenia po miejscu biwaku po
całym dniu w butach marszowych

*Klapki / Crocsy
Pod prysznic, do chodzenia po
miejscu biwaku po całym dniu w
butach marszowych

*Ewentualnie ubranie sportowe - maksymalnie
lekkie: krótkie legginsy plus koszulka termiczna

*Bielizna termiczna - kalesony i koszulka
http://www.skalnik.pl/odziez/odziez-
dziecieca/bielizna-
termoaktywna_261.html

*Opcjonalnie coś do spania *Opcjonalnie coś do spania

http://www.
decathlon.pl/C-
621162-
turystyka/N-
125622-typ-
produktu~buty-
turystyczne-niskie-
damskie Jeśli biwak jest w górach

*Stuptuty (opcjonalnie)

Podstawowe kosztują między 30 a
50zł http://www.skalnik.
pl/obuwie/akcesoria/ochraniacze-
stuptuty/stuptuty-walker_297,s4620.
html


