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Süni / Sündörgő Tábor
2013
Süni / Sündörgő Tábor CUCCLIsta
Ezen az oldalon egy CUCCLIstát találsz, amely segíthet a fontos dolgok bepakolásánál és a feleslegesek
otthonhagyásánál. (mutasd meg a szüleidnek is!)
FONTOS! Mivel az elmúlt években (táborokban is) nagyon sok ruha maradt ránk, a legtöbbet nem is
kerestétek azóta, kérjük, hogy MINDEN holmitokba írjátok be a neveteket!!! Hosszú történeteink vannak a
rajtunk keresett ruhadarabokról, a jövőben 1 hónapig őrizzük őket a tábor után, aztán mennek a
segélyszervezetekhez.
EGYETLEN, NAGY HÁTIZSÁK, Ne legyen olyan nehéz, hogy ne bírd el. Ha készen vagy a bepakolással még
indulás előtt sétálj vele néhány kört, és mássz vele néhány emeletet, hogy kipróbáld, tényleg elbírod-e! Az itt-ott
lógó nejlonzacsik megnehezítik az átszállást, a táborbeli összepakolást, egyetlen táskába pakolj!!! A gurulós
bőrönd nem megoldás, képzeld el egy sáros erdei úton…
A következő listában csak akkor pipálj, ha már betetted a táskába a cuccot!

Sátor (ajánlott a kétrétegű, ha nincs, akkor hozz magaddal egy nejlonfóliát)
Polifoam, derékalj - a gumimatrac nehéz, kilyukad és a sátorban sok helyet foglal
Hálózsák, ha fázós vagy, jó vastag! – vizsgáld meg, hogy jó-e a cipzárja!
Kulacs (tapasztalataink szerint az üdítős flakonok sem eresztenek!)
meleg pulóver, és dzseki – estefelé az erdőben hideg van, ezért elengedhetetlen a
meleg ruha
Hosszú nadrág- kirándulni is ebben érdemes a kullancsok és a tövisek miatt
Póló vagy ing (olyan amit nem sajnálsz, ha piszkos lesz)
Fehérnemű
Zokni (elázás esetén jól jön, ha van elég tartalék :o)
Törülköző, szappan (szappantartóban, a tusfürdőt nehéz lemosni hideg vízzel),
szivacs, fogkefe, fogkrém
Villa, kés, kanál, bögre (ne porcelán), műanyag (nem fém!) mély tányér (érdemes
megjelölni pl. lakkfilccel, körömlakkal)
szúnyog és kullancsriasztó: a drogériákban lehet kapni ember- és környezetbarátot
Magas szárú bakancs a túrákhoz, sportcipő és szandál délutánra
Kis (mini decathlonos túl kicsi) hátizsák a kirándulásra - azért praktikusabb a hátizsák,
mint az oldaltáska, mert gyaloglás közben szabadon hagyja a két kezedet
jegyzetfüzet, íróeszköz
fehér vagy világos sapka a napszúrás ellen
ESŐKABÁT (NEM SZÉLDZSEKI!) - ismertetőjelei: nejlonból van, térdig ér, fél
órás zuhanyozás alatt sem ázik át. Kipróbálhatod! EZ NEM VICC, nagyon
kellemetlen vizes ruhában táborozni napokig
ELEMLÁMPA + pótelem, égő (hogy a sötétben is megtaláld a fogkefédet...)
Póló, ha tudunk, szitázunk rá táboros mintát
Sebtapasz, naptej, Fenistil gél, zsebkendő, daedelon az útra
hangszer, ha tudsz rajta játszani, de hagyd otthon a zongorát, nagybőgőt; a furulya
jöhet!!!

Min.
1
1
1
1 liter
3 db



3 db
10 db
10 db
13 db
1-1 db
1-1 db

3 db

1-1 db
1db
1 db

1-1 db
1 db

Amit SEMMIKÉPP ne hozz:
 elektronikus eszközök (nem lesz rájuk időd, szétázik, tönkremegy stb.)
 dugikaja (amit nem eszel meg az első napon, az úgyis a hangyák, darazsak martaléka lesz)
 mobiltelefon (szintén ázékony, és nem szeretnénk, ha térerő keresésével telnének a túrák, a tábor
pedig csengőhangok próbálgatásától lenne hangos!).
Semmilyen elektromos kütyüért nem tudjuk vállalni a felelősséget, inkább ne is hozd el!
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Pénzesgyőri Természetbúvár Tábor
2013
Pénzesgyőri Természetbúvár Tábor CUCCLIsta
Ezen az oldalon egy CUCCLIstát találsz, amely segíthet a fontos dolgok bepakolásánál és a
feleslegesek otthonhagyásánál. (mutasd meg a szüleidnek is!)
FONTOS! Mivel az elmúlt években (táborokban is) nagyon sok ruha maradt ránk, a legtöbbet
nem is kerestétek azóta, kérjük, hogy MINDEN holmitokba írjátok be a neveteket!!! Hosszú
történeteink vannak a rajtunk keresett ruhadarabokról, a jövőben 1 hónapig őrizzük őket a tábor
után, aztán mennek a segélyszervezetekhez.
EGYETLEN, NAGY HÁTIZSÁK, Ne legyen olyan nehéz, hogy ne bírd el. Ha készen vagy a bepakolással
még indulás előtt sétálj vele néhány kört, és mássz vele néhány emeletet, hogy kipróbáld, tényleg elbírod-e!
Az itt-ott lógó nejlonzacsik megnehezítik az utazást, a táborbeli összepakolást, egyetlen táskába pakolj!!! (a
gurulós bőrönd nem megoldás…)
A következő listában csak akkor pipálj, ha már betetted a táskába a cuccot!
Cucc:
Hálózsák – vizsgáld meg, hogy jó-e a cipzárja!
Polifoam, derékalj (kerti programokhoz, kintalváshoz)
Kulacs (tapasztalataink szerint az üdítős flakonok sem eresztenek!)
meleg pulóver, és dzseki – estefelé az erdőben hideg van, ezért elengedhetetlen a
meleg ruha
Hosszú nadrág- kirándulni is ebben érdemes a kullancsok és a tövisek miatt
Póló vagy ing (olyan amit nem sajnálsz, ha piszkos lesz)
Fehérnemű
Zokni (elázás esetén jól jön, ha van elég tartalék :o)
Törülköző, szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém
Szúnyog és kullancsriasztó: a drogériákban lehet kapni ember- és környezetbarátot
Magas szárú bakancs a túrákhoz, sportcipő és szandál délutánra, papucs a házba
Kis hátizsák a kirándulásra (a mini decathlonos túl kicsi) - azért praktikusabb a
hátizsák, mint az oldaltáska, mert gyaloglás közben szabadon hagyja a két kezedet
Jegyzetfüzet, íróeszköz
Fehér vagy világos sapka a napszúrás ellen
ESŐKABÁT (NEM SZÉLDZSEKI!) - ismertetőjelei: nejlonból van, térdig ér, fél
órás zuhanyozás alatt sem ázik át. Kipróbálhatod! EZ NEM VICC, nagyon
kellemetlen vizes ruhában táborozni napokig
ELEMLÁMPA + pótelem, égő (hogy a sötétben is megtaláld a fogkefédet...)
Póló, ha tudunk, szitázunk rá táboros mintát
Sebtapasz, naptej, Fenistil gél, zsebkendő, daedelon az útra
Hangszer, ha tudsz rajta játszani, de hagyd otthon a zongorát, nagybőgőt; a furulya
jöhet!!!

Min.
1
1
1 liter
2 db



2 db
8 db
10 db
13 db
1-1 db
3 db
1 db
1-1 db
1db
1 db

1-1 db
1 db

Amit SEMMIKÉPP ne hozz:
 elektronikus eszközök (nem lesz rájuk időd, szétázik, tönkremegy stb.)
 dugikaja (rengeteg kaja lesz és nem szeretnénk ha megtelne hangyával a ház..)
 mobiltelefon (szintén ázékony, és nem szeretnénk, ha térerő keresésével telnének a túrák, a tábor
pedig csengőhangok próbálgatásától lenne hangos!).
Semmilyen elektromos kütyüért nem tudjuk vállalni a felelősséget, inkább ne is hozd el!
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