
MATERIAŁY DODATKOWE, KTÓRYCH NIEM MA W INF. OBOZOWYM, A KTÓRYCH  
BRAK WYKLUCZY CIĘ Z ZAJĘĆ! 
 

1. laska harcerska (powinna sięgać mniej więcej do twojego ucha, optymalnie 

leszczynowa 

2. duża chusta (można wziąć od mamy lub babci – potrzeba do wiązania specjalnego 

nakrycia głowy) 

3. sukienka lub spódnica i bluzka na niedzielę  

4. gumki do włosów (więcej niż jedna…) 

5. linkę niebieską 0,6 cm średnica, dł. 2m 

6. można kupić w firmie Firma MAC Maciej Śliwiński   

 Adres: Kopernika 1, 64-980 Trzcianka 

7. mulina zielona i igła do wyszywania sprawności 

8. duża igła z dużym oczkiem (tak żeby wełna przez nią przeszła) 

9. mała doniczka o średnicy 6,5 - 8 cm (optymalnie metalowa – typu wiaderko, lub 

ceramiczna 

10. nożyczki – dobre, do cięcia tekturki 

11. ołówek, gumka, długopis, linijka 

12. zeszyt w kratkę 16 kartkowy 

13. skoroszyt plastikowy formatu A4 z pięcioma wpiętymi koszulkami, podpisany 

imieniem i nazwiskiem, optymalnie w kolorze szarym  

W SKOROSZYT POWINNA BYĆ WPIĘTA: 

 próba na dany stopień 

 karty próby na sprawność – W TYM ROKU KAŻDY DRUKUJE SOBIE KARTY SAM! 

 każda harcerka powinna mieć min. 2 – 3 szt., są do pobrania pod zakładką AKTUALNOŚCI na 

stronie  http://www.zhr-trzcianka.pl/  

 
UWAGA! 
sprawności, którą chcesz zdawać na obozie – można wypisać w domu i wziąć na obóz wypisana, 
gdyż na obozie jest na to mało casu a teraz masz go dużo! 
 
PROPONOWANE SPRAWNOŚCI NA OBÓZ ORAZ WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH SĄ PODANE NA 
STRONIE http://www.zhr-trzcianka.pl/, pod zakładką AKTUALNOSCI  
 
 
UWAGA! 

 pistolet na klej – kto ma lub może pożyczyć, jest b. potrzebny, bardzo proszę o inf. 

 szyszki modrzewiowe – kto może nazbierać proszę o zabranie ze sobą  

 Doniczki  
kto nie chce brać do plecaka doniczek, pistoletu, szyszek – może dostarczyć je do mnie do domu we 
środę 5 VII między 17 a 17.30  

https://www.google.pl/search?biw=1920&bih=974&q=firma+mac+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyyys3MSup1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAS83tdwwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjv4dvWxd3UAhUSlxQKHbsOBUYQ6BMIhAEwEA
http://www.zhr-trzcianka.pl/
http://www.zhr-trzcianka.pl/

