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Csomagolási segédlet első táborozóknak 

 

Az alábbi levél segítséget kíván nyújtani az első táboroztató szülőknek ahhoz, hogy mikre érdemes 

ügyelni a tábori holmik összepakolásánál, mi az, amire feltétlenül szükség van a felszerelési listáról, 

ezeket milyen formában érdemes összekészíteni. Előfordulhat, hogy a levél teljesen magától 

értetődő dolgokat is tartalmaz, azonban jobbnak láttuk, hogy minden fontos illetve a 

nézőpontunkból hasznos információt leírjunk, hogy véletlenül se maradjon el semmi. 

 

1. Csomagolás: 

 Az első, és legfontosabb, hogy a gyermekkel együtt pakoljanak be táborra, hogy táborozónk 

tudja, mit hozott a táborba és az a táska mely területén található. Volt már példa tábor 

végén, táska aljából előbukkanó, a gyermek szerint „nem létező” váltó zoknira 

 A táborban gyakran előfordul az esőzés. A sátrak vízállóképessége kiemelkedőnek 

mondható, mégis ajánlott a ruhadarabokat, típusok szerint egy-egy nylon zacskóba is 

becsomagolni 

 Ajánlott néhány plusz zacskót is csomagolni (például: a keletkező szennyes ruháknak), de 

van, hogy hirtelen szükség lesz 1-1 zacskóra 

 

2. Ruhaneműk 

 Fehérneműből és zokniból ajánlott 1 vagy 2 tartalék darabot csomagolni (eső esetén 

bármikor beázhat a gyermek cipője és ilyenkor jó az, ha a sátorban száraz zoknira tudja 

cserélni a vizeset) 

 Nadrágot nem szükséges minden napra tisztát csomagolni. Ajánlott inkább, hogy mindegyik 

típusból legyen egy a gyermeknél. Játszós, melegítő nadrág ebből ajánlott egy tartalék, 

egy nadrág az utazáshoz (lehet rövidebb, pl. halásznadrág), és egy alvós nadrág szükséges 

 Pulóverre nagy szükség lesz, főleg esténként a tábortűznél, ilyenkor már lehűl a levegő, 

legyen egy vastagabb, illetve egy vékonyabb (pl. melegítő felső) a csomagban 

 Pizsamának ajánlott egy pólót és rövidnadrágot/vékony melegítőt csomagolni. A pizsama 

táborban nem igazán praktikus, vannak éjszakai programok, pl. őrség, ahol jobb, ha már 

ruhában van a gyerkőc 

 Sportcipőből, lehetőség szerint legyen váltás. Ha feltöri az egyik a lábát, vagy esetleg vizes 

lesz, legyen mire cserélni. Ajánlott a táborba zárt cipőt hozni. Nem kell játék közben a 

szandálba becsúszkáló kavicsokkal, gazzal, fadarabkákkal bíbelődni 
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3. Tisztálkodás: 

 Tábori tisztálkodáshoz egy papucs ajánlott, megkönnyíti a tisztálkodást. Erre a célra egy 

játszós szandál is alkalmas lehet 

 Törölközőből nem szükséges óriási fürdőlepedőt hozni. Ajánlott egy kisebb, könnyen 

összehajtható, kis helyen is elférő darabot hozni. Esetleg be lehet készíteni, egy mini 

törölközőt, arc illetve fogmosás utánra 

 Tusfürdőből, fogkrémből nem szükséges óriási mennyiségeket hozni. A drogériákban 

kaphatóak mini kiszerelések, ezek bőven elegendőek egy táborra. Ha egy családból több 

gyermek is jön táborba, nem szükséges minden gyermeknek külön tisztálkodó szereket 

cipelni, a fürdés forgó rendszerben történik, a fogmosás pedig általában csapat szinten, 

így megoldható, hogy minden gyermekhez eljusson a „családi fogkrém” 

 Ajánlott bekészíteni egy kis csomag nedves törlőkendőt (babaposi-kendő), az esténkénti 

cicamosdáshoz, napközbeni gyors tisztálkodáshoz (pl. kullancsellenőrzés előtt) 

 

4. Étkészlet: 

 Az étkészlet semmiképpen se legyen törékeny, de ne is legyen egyszer-használatos 

 Nagyon fontos a gyermekek étkészletét egyértelmű jelöléssel ellátni (pl. monogram), 

minden tábor után jelentős mértékben növekszik a csapatunk evőeszköz állománya, a 

családi készletek rovására, mert a gyermekek nem ismerik fel a saját eszközeiket (az 

evőeszköz gyárilag bevésett mintázata nem elegendő, elmúlt évek tapasztalata, hogy sok 

a hasonlóság) 

 Az edény lehetőség szerint legyen hőálló, vagy fogantyúval ellátott, mert az ebédet 

egyesével adagoljuk a gyermekeknek és a tányérokkal, mindenkinek magának vissza kell 

sétálni az asztalokhoz. Ennyi idő éppen elegendő a kezek megégetéséhez 

 Ajánlott az evőeszközöket egy kis tornazsákba, vagy vászonszatyorba csomagolni (nylon 

nem ajánlott), hogy mosogatás után minden gyermek egy helyre tudja pakolni az 

étkészletét és ne legyenek kallódó kanalak a sátorban mindenütt 

 Praktikus egy kevésbé féltett konyharuhát is csomagolni az edények mellé, hasznos a 

törölgetésénél, vagy az evőeszközök egybe csomagolásánál is 

 Nagyon fontos, hogy legyen a gyermekeknél, kulacs, flakon, amelybe egész napos 

kiránduláshoz elegendő mennyiségű vizet lehet tölteni. (nem mindig van menetközben 

újratöltési lehetőség, de igyekszünk biztosítani). Sok éves tapasztalat, hogy 1-1,5 liter víz 

az, amivel kibírják hosszabb távon, de el is bírják, nem esik nehezükre cipelni! 

 

5. Gyógyszerek: 

 A gyógyszereket is érdemes az étkészlet közelébe csomagolni, de alkalmazásáról lehetőség 

szerint egyeztessenek az őrsvezetővel. Itt szeretnénk kérni, hogy ha komolyabb használati 

utasításról van szó, akkor arról ne az indulás időpontjában egyeztessenek az őrsvezetővel, 

mert akkor nem garantált az őrsvezető 100%-os figyelme 


