
WYKAZ WYPOSAŻENIA OBOWIAZKOWEGO DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W GRZE TERENOWEJ: 

Lp. NAZWA SPRZĘTU Ilość 

1. Mundur polowy WP lub kombinezon o cechach munduru polowego składające się z bluzy i spodni min. 1 kpl.  

2.  Dowolne ubranie typu outdoor [ubranie trekkingowe] min. 1 kpl. 

2. Buty [jedna para typu wojskowego za kostkę, druga para typu dowolnego]  2 

3. Śpiwór/koc 1 

4. Bielizna i skarpety b. o. 
5. Plecak 1 
6. Busola 1 

7. Latarka + baterie zapasowe 1kpl. 
8. Namiot/ pokrowiec na śpiwór/ poncho/brezent 1 

9. Pojemnik na wodę [camelbak, bidon, manierka, itp.] min. 1 
10. Woda na pierwszy dzień marszu [zabezpieczona w oryginalnym opakowaniu] min. 2 litry 

11. Nóż [nie dłuższy niż 10 cm] oraz przedmioty do przygotowywania i spożywania posiłków 
[gaz+ palnik lub podgrzewacz, niezbędnik, naczynie] 

 1 

12. Notatnik 1 

13. Ołówek 1 
14. Linijka 1 

15. Okrycie przeciwdeszczowe 1 

16. Mapnik lub folia na mapę 1 

17. Papier toaletowy  min. 1 
18. Zapałki lub zapalniczka  1 

19. Żywność na 3 dni sprawdzianu wytrzymałościowego — gry terenowej: 
JEDNA RACJA DZIENNA OBEJMUJE: 

1/2 tabliczki czekolady gorzkiej —50g [razem do 150 g na 3 dni] 
2 konserwy mięsne po 200 gram (lub ogólnie  do 1200g na 3 dni) 
2 torebki herbaty ekspresowej wyłącznie [razem do 6 torebek na 3 dni] 
1 saszetkę cukru 5 g [łącznie do 15 g na 3 dni] 

1 paczkę pieczywa suchego [typu wasa lub suchary] waga 250 g lub  ogólnie do – 750 g na 3 dni 

3 racje  

20. Pieniądze na powrót do miejsca zamieszkania Odpowiednia  

Brak posiadania wymaganych dokumentów w dniu rozpoczęcia sprawdzianu wytrzymałościowego — gry terenowej 
•oraz niedostosowanie racji żywnościowej do wymogów powoduje automatyczną dyskwalifikację uczestnika. 

 
WYKAZ WYPOSAŻENIA DOPUSZCZALNEGO: 

Lp. NAZWA SPRZĘTU Ilość 
1. Ręcznik i przybory toaletowe b. o. 

2. Chusteczki nawilżane [duża paczka] 1 

3. Przepisane lekarstwa [z zaświadczeniem od lekarza stwierdzającym chorobę i brakiem przeciwwskazań do 
wzmożonego wysiłku fizycznego] 

b. o. 

4. Sznur/ linka b. o. 

5. Siatka przeciwko owadom 1 

6. Hamak/ karimata 1 
7. Polar/ kurtka puchowa 1 

8. Folia/ torebki foliowe oraz trzy dodatkowe worki foliowe [30 litrów każdy] na depozyt b. o. 
9. Koc termiczny 1 

10. Materiały opatrunkowe [plastry, bandaże itp.] b. o. 
11. Środki do pielęgnacji stóp b. o. 

12. Nakrycie głowy, rękawice b. o. 
13. Środki chemiczne przeciwko owadom b. o. 

14. Tabletki do dezynfekcji wody b. o. 
15. Kijki narciarskie/ trekkingowe b. o. 

16. Rakiet śnieżne b. o. 

17. Okulary/ gogle b. o. 
UWAGA: 

Wyposażenie nie ujęte na liście może być dopuszczone do użytku przez organizatora sprawdzianu wytrzymałościowego — gry terenowej 
w wyjątkowych sytuacjach. Wyposażenie dopuszczalne nie jest obowiązkowe i w przypadku jego zabrania na uczestniku ciąży obowiązek 
noszenia go przez cały okres sprawdzianu wytrzymałościowego - gry terenowej, aż do momentu jego zakończenia. W trakcie sprawdzianu 

wytrzymałościowego - gry terenowej uczestnicy NIE MOGĄ posiadać: 
dodatkowej żywności, 

środków farmakologicznych, odżywek i suplementów, 
kawy naturalnej, 

alkoholu, 
tytoniu w jakiejkolwiek formie, 

dokumentów, 
zegarka, 

telefonów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, 
map i odbiorników GPS, 

dodatkowych pieniędzy i kart płatniczych. 
Wszystkie rzeczy niedozwolone, ubrania, klucze i inne kandydat zdaje do depozytu wraz z listą. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Uczestnicy przedstawiają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego [ważne 30 dni od 

daty wystawienia].  
 WAŻNE! 

Uczestniczący sprawdzianu wytrzymałościowego — gry terenowej samodzielnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
W dniu stawiennictwa kandydat zobowiązany jest okazać do wglądu dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na okres gry 

terenowej ( min 6 dni od daty rozpoczęcia). 


