
KADET ZABIERA NA OBÓZ 

 

Lp Przedmiot Uwagi 

1  Dokumenty tożsamości Legitymacja szkolna 
(wymagana), dowód osobisty 
(według decyzji)  

2  Plecak (inna torba).  

3  Plecak mały (może być 1 na 2 kadetów) Na wyprawy szlakami, 
szkolenie specjalistyczne 

4  Strój sportowy (obuwie sportowe, dres, spodenki sportowe, 
koszulka 2 szt., czapka, skarpety 2 pary). 

Ilości min 

5  Bielizna osobista. min 2 komplety 

6  Piżama.  

7  Klapki pod prysznic. Można je używać zamiast kapci 

8  Przybory do mycia (mydło, pasta do zębów, szczoteczka, 
ręcznik 2 szt). 

 

9  Krem z filtrem UV.  

10  Bandaż szer. min 10 cm 2 szt 

11  Latarka oraz zapasowe baterie.  

12  Scyzoryk Pomocny 

13  Zabezpieczenie przeciwdeszczowe/kryzysowe koc termiczny 

14  Lekarstwa (jeżeli uczeń stale przyjmuje) z adnotacją o 
dawkowaniu. 

 

15  Woda mineralna lub inny napój na czas przejazdu.  

16  Suchy prowiant na czas przejazdu w dniu 18.06. śniadanie 

17  Kubek (lub inny pojemnik).  

18  Przybory do szycia (igła, nitka)  

19  Sznurek długości około 5 m i średnicy 3-5 mm.  

20  Środki higieny intymnej/osobistej. Dla dziewcząt szczególnie 
istotne 

21  Chusteczki higieniczne. 3 op 

22  Worek foliowy na brudną bieliznę. 3 szt. 

23  Okulary przeciwsłoneczne.  

24  Inne rzeczy według decyzji ucznia i rodzica/opiekuna.  

25  Ubiór dowolny na czas wycieczki do Łańcuta  

26  Rękawiczki dowolne (krokodylki) lub robocze podgumowane 
dopasowane do dłoni 

1 kpl 

 UMUNDUROWANIE  

27  Mundur (spodnie i bluza, koszulka). – zgodnie z przynależnością 
klasową. 
 

Moro – klasa wojskowa 
Czarne – klasa policyjna, 
strażacka 

28  Pas główny. Wymagany  

29  Pasek do spodni. Wymagany bezwzględnie 

30  Koszulka klasowa. - zgodnie z przynależnością klasową. 
+ dodatkowe t-shirt pod bluzę 

Zielone – klasa wojskowa 
Czarne - klasa policyjna, 
strażacka 

31  Czapka. - zgodnie z przynależnością klasową. 
Bandana - pomocna 
 
 

Czapka patrolowa (moro) – 
klasa wojskowa 
Czapka czarna - klasa policyjna, 
strażacka 

32  Ocieplenie pod bluzę lub bluza polarowa.  

33  Buty czarne z wkładką.  

34  Skarpetki do butów. (3 pary min) Bawełniane lub wełniane – 
długie (powyżej buta),  grube. 

35  Pasata do butów czarna (szmatka lub szczotka do czyszczenia).  



36  Pieniądze na bilet wstępu do pałacu w Łańcucie 2 bilet + 6 przewodnicy = 8 zł 
wymagane 

 

Uwaga: nie zabierać wartościowych przedmiotów (np. tablet), biżuterii która może utrudniać wykonywanie 

ćwiczeń sprawnościowych 


