
Co zabrać na wakacyjny wyjazd 10 dniowy?

Spakuj i zabierz rzeczy, które znasz, i które są podpisane. Weź tylko takie, które są wygodne i
przetestowane  w  różnych  warunkach:)  Buty  nie  powinny  być  nowe  bo  mogą  okazać  się
niewygodne.

W czasie zabawy i zajęć rzeczy mogą się porwać albo pobrudzić. Spakuj tylko takie rzeczy, w
których  można  swobodnie  uczestniczyć  we  wszystkich   zajęciach  bez  obawy  rozprucia  i
zabrudzenia.

LISTA PODSTAWOWA

1 Własny bidon i kanapnik, ewentualnie papierowe torebki na prowiant

2  Mały, lekki, podręczny plecak

3 Ciepły zestaw bluza + spodnie x 2 zestawy

4 Nieprzemakalna kurtka, wiatrówka

5  Klapki lub sandały

6  Koszulki z krótkim rękawkiem x 9

7   Krótkie spodenki x 4-5

8 Bielizna na zmianę x 9 

9  Skarpety x 9 

10   Strój i okularki do kąpieli 

11 Ręcznik mały i duży – najlepiej ręczniki szybkoschnące

12 Ręcznik plażowy 

13 Buty sportowe x 2 

14 Czapka z daszkiem lub coś innego do nakrycia głowy

15 Przybory toaletowe: pasta i szczoteczka do zębów, żel do kąpieli, szampon

16 Krem z filtrem UV  30

17 Środki przeciw komarom

18 Latarka opcjonalnie

19 Niewielka kwota kieszonkowego* 5-15 zł/dzień

20 Skonsultuj z Organizatorem czy zabrać legitymację szkolną.

21 Dodatkowe jeśli jedziesz na obóz sportowy zabierz: kimono, strój piłkarski lub 
inny strój sportowy wymagany przez Organizatora

22 Dziewczęta zabierają szczotki i akcesoria do włosów + ewentualnie olejek do 
rozczesywania :)

23 Długopis, notes – przydatne  :)

24 Piżama



Dzieci mają zapewnione posiłki oraz wodę bez ograniczeń, kieszonkowe mogą wydać w sklepiku
na słodycze, pamiątki.
5-15 zł kieszonkowego na jeden dzień pobytu to wg nas kwota wystarczająca.

NIE ZABIERAJ 
- dużych kwot gotówki czy kart płatniczych
- sprzętów elektronicznych: laptopa, tableta, konsoli czy innych gier elektronicznych
- łatwopalnych i ostrych narzędzi typu scyzoryk, nóż, zapałki
- sprzęty elektryczne też się nie przydadzą - wszystkie rzeczy z tej grupy wchodzą w zakres
przedmiotów zakazanych z powodu przepisów PPOŻ. Do tej grupy należą prostownice, lokówki,
grzałki,  czajniki,  przedłużacze,  piecyki  elektryczne,  suszarki,  itp.  Takie  sprzęty  stanowią
zagrożenie pożarowe.

POZOSTAWIONE RZECZY
W  sprawie  pozostawionych rzeczy  prosimy  o  kontakt  sms-owy  waz  z  opisem/zdjęciem.
Odnalezione rzeczy są pakowane a Rodzic jest  proszony o  zamówienie kuriera po odbiór
przesyłki. Nie mamy możliwości wysyłać rzeczy pocztą, kurierem czy via paczkomat.
Odnalezione rzeczy są przechowywane przez okres 14 dni. Po tym czasie są wyrzucane.

Notatki/Uwagi:


