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Список Виряду
Особистий Виряд
*** Увага ... Весь особистий виряд
має вміститися в один наплечник
1. Повний пластовий однострій:
сорочка з відзнаками,
хустка,
свисток,
спідниця / короткі штани,
пояс,
підколінка,
черевики.
2. Великий наплечник
3. Малий наплечник
4. Мішок до спання
5. Підстілка-матрац (Thermarest)
6. Дощевик або панчо
7. Вітрівка
8. Тепла піжама
9. Білизна на зміну
10. Шкарпетки, тонкі
11. Шкарпетки, грубі
12. Сорочка з довгими рукавами
13. Сорочка з короткими рукавами
14. Светер, вовняний або “fleece”
15. Довгі штани
16. Шорти – темної краски
17. Купелевий стрій
18. Черевики для мандрівки
19. Тенісівки
20. Взуття для канойкарства
21. Шапка, рукавиці
22. Капелюх від сонця
23. Рушник
24. Приладдя до миття:
щітка, паста до зубів,
мило, шампунь, гребінь
25. Їдунка: миска / банячок, горнятко,
ложка, вилка, стирка до начиння
26. Пляшка на воду – 1 літр

Мaю
√

Треба
√

Запаковане √

Додаткові інформації

На особистий виряд
На денні прогульки
Легкий, 0ºС або тепліший
Добре “rain-suit” з капузом
Легка вагою
На мандрівці носити грубі
поверх тонких

“Sweatshirt” за довго сохне
“Fleece” або “nylon” – не “jeans”,
бо довго сохнуть
Відпорні на воду
Можуть бути тенісівки
На зимні ночі
Охороняє голову, вуха, лице, і
шию
Не парфумовані (бо це
принаджує диких тварин)
Біодеградуючі

Виряд

Маю
√

Треба
√

Запаковане √

27. Малий ножик
28. Компас
29. Сірники, непромакальні
30. Особиста аптечка: плин проти
комах, плин проти сонця, масть на
губи (lip balm) малі бандажі
(bandaids) особисті ліки.
31. Ліхтарка і батерії
32. Годинник
33. Приладдя до шиття: голка, нитка,
гудзики, шпильки
34. Пластикові торби: три великі на
сміття, кілька менших “Ziploc bags”
35. Записник, олівець
36. Папка про себе

Додаткові інформації
Лезо менше 8 см. (3 інчі)
Не парфумовані
SPF 30+

Для збереження сухого виряду
До вмілости - “Мій Пластовий
Наплечник”

Виряд на 2 особи
1. Шатро, з покривалом – щогла
кілки, підстілка, мала мітелка
2. Мала лопатка (garden trowel)

Легке, до мандрування, не
більше як на 2-3 особи
Для закопування відпадків під
час прогульок
Не жовтий “polypropylene”

3. Шнур (50’, ¼” sisal)
4. Duct tape – 50’
5. Мала мидничка для миття
6. Кухонний виряд (призначений)

Після створення таборових
гуртків – кожній парі будуть
призначені речі до кухонного
виряду

Бажаний виряд – не обов’язковий
1. Гроші
2. Сонячні окуляри
3. Фотоапарат
4. Музичний інструмент

Ґітара, і т.п.

Як вбиратися на канойках?
Радимо під час прогульок носити легку сорочку з довгими рукавами проти сонця, купелевий стрій
та старі тенісівки до води. На канойках усі вбирають рятівничий пояс.

Що НЕ привозити? 1. Наркотики, marijuana
2. Алькоголь
3. Папіроси, тютюн
4. Зброя

Заборонено правильником табору
5. Радія, iPods
6. Електронні ігри
7. Не-українські журнали
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