Lista rzeczy, które należy zabrać na letni obóz rekreacyjno - sportowy:
Sprzęt sportowy:





Strój sportowy koszulki + spodenki
Dres do zajęć na świeżym powietrzu
Obuwie sportowe do biegania

Wyposażenie na basen:








Plecak do wypraw na basen
Kostium jednoczęściowy dziewczyny, chłopaki slipy (x2)
Klapki na basen (x2)
Czepek (x2)
Okulary do pływania (x2)
Ręcznik na basen (x2)

Ubrania i inne ważne rzeczy:



















Dres (spodnie + bluza)
T-shirty
Klapki do hotelu, na spacery
Kurtka przeciwdeszczowa
Spodnie długie i krótkie
Druga para butów
Bielizna, skarpetki
Ręcznik
Przybory toaletowe
Legitymacja szkolna
Pidżama
Czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy
Krem z filtrem
Spray na owady
Latarka
Mile widziane książki
Przytulanka do spania 

Nie zabieramy!




Laptopów, psp i podobnych umilaczy czasu
Scyzoryków, zapalniczek i innych przedmiotów mogących zrobić krzywdę

Szanowni Państwo!
Kilka uwag organizacyjnych związanych z wyjazdem na obóz rekreacyjno – sportowy:.
1.
2.

Prosimy aby dzieci brały udział w pakowaniu swoich rzeczy co ułatwia zidentyfikowanie pozostawionych rzeczy
podczas trwania obozu.
Kieszonkowe rodzice dają dziecku wg. uznania. Najlepiej gdyby to były drobne pieniądze np. 10x10zł, wtedy jest
łatwiej dla dziecka i nam oraz bezpieczniej.

3.

Dzieci będą miały zapewnioną wodę od nas, na słodycze i lody będziemy wybierać się sporadycznie. Dobrze
wiemy, że po ich zjedzeniu dzieci nie będą chciały jeść obiadu czy kolacji, dlatego też jest prośba, aby nie
pakować na podróż słodyczy, ewentualnie kanapki. Na miejscu opiekunowie będą zbierać to, co zostało z
autokarowego „prowiantu” – żeby nie zapodziała się w torbie kanapka, która po tygodniu nie będzie przyjemnie
pachniała.

4.

Wszelkie elektroniczne rzeczy - telefony, psp, sprzęt grający. itp. ze względu na bezpieczeństwo i nadmiar zajęć
podczas wyjazdu, zostaną zebrane przez opiekunów. Zawsze wybieramy porę po obiedzie kiedy dzieci mają
czas dla siebie. Dostaną wtedy telefony i będą mogły dzwonić do rodziny.

5.

W przypadku choroby lokomocyjnej u dziecka, proszę poinformować o tym opiekunów. Przed wyjazdem podać
dziecku lek oraz zostawić opiekunom jedną dawkę na powrót do domu.
.

