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CUCCLIsta a Kerekerdő táborokhoz 
 
A lenti listában összegyűjtöttük azokat a holmikat, amiket szerintünk érdemes a táborba magaddal 

hoznod. Egyetlen nagy hátizsákba pakolj be mindent. Ügyelj rá, hogy ne legyen túl nehéz a csomagod. Indulás 
előtt próbáld ki, hogy elbírod-e egyedül! 

Kerüld az innen-onnan lelógó zacskókat, mert azok könnyen elveszhetnek már útközben. 
Nem baj, ha a Szüleid segítenek bepakolni, de figyelj végig, hogy mi hová kerül a táskádban, így könnyű 

lesz őket megtalálni az utolsó napokban is. 
 

 ✓ 

Sátor (Duplafalú, és többnapos esőben is teljesen vízhatlan legyen! Ha a Jelentkezési lapon bejelölöd, mi biztosítunk 

neked megfelelőt.) 
 

Hálózsák (Jó vastag, ha fázós vagy. Nézd meg, hogy működik-e a cipzárja?)  

Derékalj (Lehet polifoam, vagy önfelfújós matrac is. A gumimatrac viszont nehéz, kilyukadhat, és valószínűleg a 

sátradban is nehezen fog elférni.) 
 

Esőkabát (Legyen teljesen vízhatlan, a széldzseki ezért nem jó!)  

Kis hátizsák (A napi kirándulásokhoz; bele kell férjen a kulacsod, egy pulóver, az esőkabátod és a tízórai.)  

Elemlámpa és pótelem (Így könnyen el tudod olvasni a daloskönyvet a tűz mellett is.)  

Kulacs (Lehet termosz is, csak legyen elég nagy a napi kirándulásokhoz.)  

Tányér, bögre (Műanyag vagy fém; legyen mindenképpen füle, mert tűzforró bögréből nem lehet teát inni!)  

Evőeszközök, bicska (Tulajdonképpen elég a kanál is…)  

Törölköző (Ne legyen túl nagy, mert akkor nehezen szárad meg.)  

Fogkefe, fogkrém, szappan  

Fürdőruha  

Túrabakancs (Strapabíró, vízálló és kényelmes legyen; az új cipő könnyen feltörheti a lábadat, ezért otthon járkálj 

benne egy kicsit indulás előtt!) 
 

Váltás edzőcipő, szandál (Délutánra a táborban, vagy a játékokhoz.)  

Világos kendő vagy sapka (a napszúrás ellen)  

Meleg pulóver, dzseki (Este hideg van az erdőben; legyen belőlük váltás, ha az egyik esetleg elázik az esőben.)  

Hosszúnadrág (Elsősorban a hideg miatt, de a túrán is jó a tövisek ellen.)  

Rövidnadrág  

Pólók (Megfelelő számú attól függően, hogy inkább mosós vagy cipelős vagy-e.)  

Zoknik (Nem muszáj minden napra, de azért jó, ha van tartalék arra az esetre, ha eláznának.)  

Alsónadrág, bugyi (Fiúk-lányok, igény szerint, megfelelő darabszámmal.)  

Jegyzetfüzet, ceruza, toll (Például lejegyezni az új barátaid e-mail címét…)  

Naptej, Fenistil gél, szúnyog- és kullancsriasztó krém  

Rendszeresen szedett gyógyszereid  

Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságodról (Nagyon fontos, hogy nálad legyen, nélküle nem táborozhatsz!)  

TAJ-kártyád és Diákigazolványod fénymásolata  

Némi költőpénz (Max. 1000 Ft; nem érdemes többet hoznod, mert valószínűleg még ezt sem lesz alkalmad elkölteni.)  

Ennivaló (A táborban mindig lesz elég ennivaló, ezért csak az odaútra csomagolj uzsonnát! Első nap már meleg 

vacsorával várunk.) 
 

Fényképezőgép, távcső (Ha tudsz, hozhatsz magaddal.)  

Helyi térkép, iránytű (Ha tudsz, hozhatsz magaddal.)  

 
Kérjük, ne hozz magaddal: (okos)telefont vagy egyéb elektromos kütyüket, gyufát vagy más, tűzveszélyes 

eszközöket, vadásztőrt, koktélruhát és magas sarkú cipőt. Ha bizonytalan vagy, nyugodtan hívd fel a 
táborvezetőket vagy írj nekünk egy email-t! 


