Sprawdź czy Twój paszport/dowód osobisty jest ważny. Jeśli nie masz jeszcze
paszortu/dowodu osobistego nie zostawiaj wyrobienia dokumentu na ostatnią chwilę.
Dowiedz się jak złożyć wniosek o kartę EKUZ, zaplanuj kiedy ją wyrobisz.
Sprawdź czy masz podbitą legitymację.

Rzuć lewym okiem na listę. Zastanów się czego Ci brakuje na wyjazd z „dużych” rzeczy –
co możesz pożyczyć, a co koniecznie musisz kupić. Twoi rodzice na pewno nie wpadną
w zachwyt, gdy powiesz im dwa dni przed wyjazdem, że potrzebujesz nowy śpiwór.

Rzuć prawym okiem na listę. Zrób listę rzeczy, które potrzebujesz na wyjazd: jedzenie na
drogę, kosmetyki itp. Ustal z rodzicami, czy zakupy robisz sam czy z nimi i kiedy. Wymień
sobie złotówki na euro.

Pora na pakowanie. Skreślaj sobie z listy co to już jest w plecaku. Na sam dzień wyjazdu
do spakowania zostaw na wierzchu tylko drobne rzeczy, których jeszcze będziesz używał.
Przygotuj sobie mały plecak, który weźmiesz do autobusu na drogę. Wrzuć do niego
dokumenty, polar, wilgotne chusteczki, przydatne rzeczy w czasie podróży wg Twojego
uznania. Zostaw sobie oczywiście miejsce na napoje i kanapki.
Przydadzą Ci się monety 50 centów czy 1 euro – toalety w Niemczech przy autostradach
są płatne.

\
Spakuj kanapeczki i napoje na drogę. Ustal z rodzicami kiedy się do nich odezwiesz
np. po przekroczeniu granicy i przyjeździe na miejsce zlotu. Sprawdź raz jeszcze czy
masz ze sobą dokumenty i portfel. Daj całusa mamie i tacie i w drogę!

Miłego pakowania i do zobaczenia na zlocie! Kluska



DOKUMENTY: paszport/dowód osobisty, legitymacja. karta EKUZ



Namiot



Śpiwór, karimata



Dres/piżama do spania (noce potrafią być bardzo zimne, weź coś ciepłego)



Regulaminowe

umundurowanie

(nakrycie

głowy,

bluza,

pas,

spódnica/spodenki, długie spodnie bojówki)


Polar/bluza



Kurtka przeciwdeszczowa



Sandały



Wygodne buty na wędrówkę



3-4 koszulki (jeśli jesteś uczestnikkiem to jedną koszulkę dostaniesz na miejscu,
członkowie IST otrzymują dwie) (podczas zlotu można sobie zrobić za darmo
nadruk z logiem zlotowym na swojej koszulce)



Krótkie spodenki



Bielizna na zmianę, skarpetki



Czapka z daszkiem albo chustka na głowę lub kapelusz



2 ręczniki (jeden mały, jeden duży)



Kosmetyki (pasta do zębów, szczoteczka, dezodorant, szampon, chusteczki
wilgotne, dziewczyny podpaski lub tampony, inne kosmetyki wg potrzeby)



Papier toaletowy



Krem do opalania



Płyn przeciw komarom/kleszczom



Menażka, kubek, sztućce



Bawełniana ściereczka



Igła i nitka



Latarka, długopis, notatnik



Plakietki, chusty na wymianę ze skautami



Śpiewnik, gitara



Kieszonkowe – minimum 30 euro



Kilka woreczków/reklamówek przydadzą się np. na brudne ubrania

Miłego pakowania i do zobaczenia na zlocie! Kluska

Zlot to nie jest pokaz mody. Torebka od Gucciego i perfumy od Diora możesz spokojnie
zostawić w domu. Z kosztownych rzeczy weź tylko te, które naprawdę potrzebujesz.
Na zlocie nie ma możliwości naładowania komórki. Jeśli Twój telefoniczny gadżet nie
przetrzyma całego zlotu, to koniecznie umów się z rodzicami kiedy będziesz się z nimi
kontaktował np. po śniadaniu, a przez pozostały czas wyłączaj komórkę. Dzięki czemu
przez cały zlot będziesz mógł z niej skorzystać.
Twoja kurtka przeciwdeszczowa niech będzie naprawdę kurtką przeciwdeszczową, a nie
kurteczką, która przemoknie po kilku minutach deszczu. Program zlotu będzie się
odbywał niezależnie od pogody. Zadbaj też o ciepły śpiwór – przespana noc da ci siły na
zabawę!
Niektóre rzeczy np. krem do opalania możesz wziąć na spółkę z kompanem z namiotu.
Ty np. kupujesz to i tamto, a on tamto i to. Trochę kasy się zaooszczędzi i miejsca w
plecaku też.

Warto zabrać:
- chusteczki higieniczne dla niemowląt
- mydło antybakteryjne w płynie
- suchy szampon.

Miłego pakowania i do zobaczenia na zlocie! Kluska

