Poradnik zakupowy
Wstęp
Tym poradnikiem postaramy się Państwu ułatwić zakupy sprzętu na zbiórki lub na obóz
harcerski 108 Wrocławskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Czerwonych Beretów”. Przy
zakupie sprzętu należy pamiętać, że często warto wydać trochę więcej pieniędzy na sprzęt,
który będzie dobrze służył latami niż na tanie przedmioty, które mogą zawieść w najmniej
odpowiedniej sytuacji. Dlatego zalecany przez nas sprzęt często kosztuje dużo, jednak jest
on sprawdzony i według nas jest godny swojej ceny.
Przed zakupem munduru, polaru oraz butów warto zapoznać się z regulaminem
mundurowym naszej drużyny (jest dostępny na naszej stronie internetowej).
Przy zakupie sprzętu za więcej niż 100 złotych (buty, mundur, replika ASG, plecak)
zalecana konsultacja z drużynowym.
Zapraszamy do czytania.

Lista sprzętu na obóz
1. Buty
Trzeba pamiętać, by nie kupować butów na ostatnią chwilę – buty trzeba rozchodzić, by
później nie było odcisków.
Zalecane produkty: amerykańskie buty pustynne firmy Belleville, Rocky, McRae, Altama
Mniej zalecane: Grom Protector, Magnum Classic
Ewentualnie: trzewiki letnie wz. 926 tzw. „desanty”, glany, inne buty ponad kostkę po
konsultacji z drużynowym
Zdecydowanie nie zalecane: wszelkie produkty firmy Mil-Tec lub Texar

2. Plecak o pojemności minimum 50 litrów
Zalecane produkty: Janysport PW 50 w kamuflażu wz. 93 lub w innym kolorze
maskującym
Ewentualnie: Zasobnik żołnierski wz. 97 w kamuflażu wz. 93, inny plecak w kolorze
maskującym (ciemnozielony, oliwkowy, brązowy)
Niezalecane: wszelkie produkty firmy Texar lub Mil-Tec

3. Mundur polowy i nakrycie głowy
Zalecany: mundur i kapelusz w kamuflażu MARPAT od firmy Helikon
Podróbek nie zalecamy – posiadają znaczące różnice kolorystyczne i gorsze własności
maskujące

4. Apteczka
Skład apteczki: rękawiczki, opatrunek osobisty, gaziki, bandaż dziany, plaster z
opatrunkiem, maseczka do RKO, chusta trójkątna, bandaż elastyczny, koc ratowniczy
(folia NRC), plaster bez opatrunku, nożyczki z zaokrąglonymi końcami (wystarczą szkolne)

5. Menażka
Zalecana: menażka stalowa 3-częściowa od firmy Helikon
Niezalecane: menażki od firmy Quechua (nie nadają się do gotowania na ognisku i są
kiepskiej jakości)

6. Komplet sztućców
Można kupić niezbędnik wojskowy, jednak zwykłe domowe sztućce też spełnią swoją rolę.

7. Zapałki zabezpieczone przed wilgocią
Wystarczy spakować paczkę zapałek w woreczek strunowy.

8. Latarka
Zalecane jest kupno latarki czołowej, dzięki temu można korzystać z dwóch rąk zamiast
tylko z jednej, gdy druga jest zajęta trzymaniem latarki.
Zalecane: Petzl Tikka 2, Petzl Tikka XP
Niezalecane: tanie latarki z supermarketu – kiepsko świecą i łatwo się niszczą

9. Busola
Należy zwrócić uwagę, by nie kupić chińskiej zabawki, która od początku nie będzie
działać ani nie kupić rosyjskiej busoli, która podaje azymuty w radianach zamiast stopni.

10. Zegarek wskazówkowy
Wystarczy zwykły tani zegarek.

11. Gwizdek
Wystarczy gwizdek z kiosku.

12. Notatnik + ołówek + kątomierz
Wystarczą najzwyklejsze z supermarketu, kątomierz powinien mieć linijkę,
notatnik powinien być rozmiaru minimum A6 (zalecany A5).

13. Lina o średnicy 8 mm i długości 10 m + karabinek zabezpieczany
Wystarczy lina i karabinek ze sklepu budowlanego.

14. Ponczo
Zalecane: ponczo w kamuflażu wz. 93 od firmy Helikon
Niezalecane: ponczo w jasnych kamuflażach, pałatka

15. Scyzoryk
Zalecane kupno scyzoryka za minimum 15 złotych, te tańsze mają tendencję do
rozpadania się w rękach.

16. Okulary do ASG
Trzeba pamiętać, że okulary będą używane w różnych warunkach, więc przyciemniane
odpadają. Również nie zalecamy używania gogli – bardzo szybko parują, uniemożliwiając
uczestnictwo w zajęciach.
Tutaj zalecamy najtańsze sensowne okulary, jeżeli Państwo mogą wydać więcej w celu
zapewnienia dziecku większego bezpieczeństwa, to proszę kupić lepsze.

Zalecane: Bollé SLAM Clear, Bolle Viper Clear, uvex Pheos
Niezalecane: wszelkie gogle, wyroby bez atestów, tanie gogle ze sklepu budowlanego

17. Niezbędnik do higieny osobistej
Skład: mały ręcznik, mydło, szampon, szczoteczka + pasta do zębów. W razie potrzeb
zestaw można rozbudować o indywidualne potrzeby dziecka.

18. Zapasowa latarka i zapasowe baterie
Zapasowa latarka może być trochę gorszej jakości od podstawowej latarki, jednak nadal
powinna być na tyle sensowna, że w razie zgubienia porządnej latarki ta umożliwi
działanie.

19. Śpiwór
Trzeba mieć na uwadze, że śpiwór typu mumia jest cieplejszy. Odradzamy kupno
śpiworów, które zajmują pół plecaka lub ważą kilka kilogramów. Warto kupić śpiwór w
możliwie ciemnych kolorach.
Temperatura komfortu 5-10°C powinna wystarczyć, gdyż śpimy w namiotach, a nie pod
chmurką, ewentualnie może być 15°C.

20. Karimata
Zalecane: karimata w kamuflażu lub karimata w matowym, maskującym kolorze
Niezalecane: wszelkie jaskrawe karimaty

21. Minimum 5 zmian bielizny
Zalecamy wzięcie kilku par grubszych skarpet więcej.

22. Sorgo lub arafatka
Zalecany: szal sorgo oliwkowy produkcji GFC lub Helikon albo arafatka w maskujących,
ciemnych kolorach (na przykład ciemno-zielona i czarna).
Niezalecane: wszelkie jasne arafatki (zwłaszcza biała).

23. Czarny polar
Zalecany: Helikon Patriot Black
Akceptowane: wszelkie czarne polary bez większych nadruków

24. Niezbędnik do czyszczenia butów
Dla czarnych butów skórzanych skład to czarna pasta, szczotka, szmatka.
Zalecana pasta: Kiwi

25. Świeczka
Wystarczy zwykła świeczka stołowa lub kilka podgrzewaczy.

26. Niezbędnik krawiecki
Zestaw minimum: oliwkowa nić, kilka igieł, zapasowe guziki.

27. 5 koszulek w wyznaczonych kolorach bez nadruków
Kolory: zielony, oliwkowy, granatowy, bordowy, czarny (po jednej w każdym kolorze, bez
jakichkolwiek nadruków, znaczków itp.),

Czarny

Bordowy/czerwony

Granatowy

Oliwkowy

Zielony

28. Zapasowe długopisy
Wystarczą zwykłe szkolne.

29. Kąpielówki
Zwykłe, wygodne kąpielówki.

30. Lekkie obuwie (trampki)
Dowolne.

31. Krótkie spodenki
Dowolne spodenki do biegania.

32. Krem do opalania, preparat na komary
Dowolne.

Lista sprzętu dodatkowego
Jeżeli dysponują Państwo środkami, to prosimy o zakup niżej wymienionych
przedmiotów.

Replika ASG
Najlepiej replika karabinu M4.
Zalecani producenci: G&G, Specna Arms, G&P, KWA
Niepolecani: CYMA, BOYI, Spartac, Dragon Guns, JG

Gdzie kupować sprzęt
Sklepy mające swoje oddziały we Wrocławiu
Warto wcześniej zadzwonić i dopytać, czy dany produkt jest na magazynie (np. przed
przymierzeniem munduru).





E-militaria.pl
Gunfire.pl
Ofensywa.eu
Militaria.pl (mało polecane, ceny są zawyżone)

Sklepy bez oddziałów we Wrocławiu (wysyłka)



SpecShop.pl
Armyworld.pl



Allegro.pl

