LISTA RZECZY DO ZABRANIA NA OBÓZ 17.07-27.07.2017 (11 dni)

Lista podstawowa:
 legitymacja szkolna
 dres (ciepła bluza + spodnie) – 2 komplety
 nieprzemakalna kurtka i spodnie
 czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy – 1 szt. (1 szt. czapki uczestnicy otrzymają od
Stowarzyszenia Koliber)
 koszulki z krótkim rękawkiem
 krótkie spodenki
 strój sportowy (dla osób, które posiadają kimono i pas)
 bielizna na zmianę
 jeden strój gotowy do zniszczenia (dotyczy profilu plastycznego)
 strój kąpielowy – 2 szt.
 ręcznik – 2 szt.
 buty sportowe – 2 pary
 klapki lub sandały
 przybory toaletowe
 krem z filtrem ochronnym UV
 okulary przeciwsłoneczne
 środki przeciw komarom/kleszczom i łagodzące po ukąszeniu
 piżama
 latarka
 bidon
 sznurek zabezpieczający do okularów korekcyjnych (osoby noszące okulary korekcyjne)
 mały plecak na wycieczki
 w przypadku zażywania leków codziennie i w przypadku leczenia doraźnego leki w
podpisanej kosmetyczce z rozpisanym dawkowaniem – zostaną zdeponowane u
wychowawcy
Dodatkowe rzeczy do zabrania na obóz, które warto wziąć, można wziąć lub wziąć nie zaszkodzi:
 ulubiony pluszak/przytulanka
 ulubiona bajka na dobranoc
 okularki pływackie
 zeszyt i długopis
 gry planszowe, karty
 książkę
 kieszonkowe
Rzeczy, których nie bierzemy:
 sprzęt elektroniczny (typu laptopy, tablety, psp, konsole, inne gry elektroniczne, lokówki,
grzałki, czajniki, przedłużacze itp.)
 bananów i prowiantu, który może się szybko popsuć
 dużych kwot pieniędzy, kart do bankomatów
 scyzoryków, innych ostrych narzędzi




chipsów, napoi gazowanych
nadmiernej ilości wody i słodyczy na podróż

Zasady korzystania z telefonów komórkowych:
Przypominamy o wprowadzonym ograniczeniu w korzystaniu z telefonów komórkowych przez
uczestników podczas obozu. Z telefonów komórkowych uczestnicy będą mogli korzystać w trakcie
przerwy obiadowej. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane u wychowawców.
Ponadto:
 Prosimy aby dzieci brały udział w pakowaniu swoich rzeczy co ułatwi zidentyfikowanie
pozostawionych rzeczy podczas trwania obozu. Szczególnie przy młodszych dzieciach
prosimy o podpisywanie rzeczy (IMIENIEM I NAZWISKIEM), co zminimalizuje ryzyko
ich zgubienia lub stworzenie i spakowanie dziecku listy rzeczy, które zabiera, co pomoże
mu skompletować rzeczy na zakończenie obozu.
 Na obóz przyjmowane są dzieci zdrowe. Jeśli dziecko w dniu wyjazdu jest chore (ma
gorączkę, przyjmuje leki) prosimy o dowóz dziecka kilka dni później. Prosimy również o
sprawdzenie głowy dziecka pod kątem wszawicy. To pozwoli na uniknięcie
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i wszy wśród innych uczestników
 Z racji podróży pociągiem bardzo prosimy o zabieranie bagażu o wadze około 20 kg i
walizek w rozmiarze M (średnia) o maksymalnych wymiarach 45x25x65
 Kieszonkowe, które ma zostać zdeponowane u wychowawców powinno być przekazane w
zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz kwotą przekazaną
(prosimy o kieszonkowe w nominałach – 10 -20 zł, łatwiej będzie dziecku dysponować
takimi kwotami).

