
Lista Rzeczy do zabrania na obóz  

Zachęcamy do zakupu bluzy klubowej. 

1. Maseczki ochronne, żel/płyn antybakteryjny do rąk. 

2. Potrzebne leki, które dziecko przyjmuje systematycznie (leki wraz z dokładnym opisem 

ich stosowania). Lekarstwa należy zapakować w plastikowe pudełko podpisane imieniem 

i nazwiskiem dziecka. Nie przyjmujemy lekarstw w siatkach, woreczkach itp.. 

3. Obowiązkowo do zabrania: skakanka, rękawice, owijki, szczęka. 

4. Do zabrania – jeśli posiadasz: kask. 

5. Podwójna liczba bielizny, kilka strojów sportowych z krótkim rękawem, trochę z długim, 

torebka papierowa lub siatka dziurkowana na brudną bieliznę (mokra może zapleśnieć) 

6. Strój kąpielowy, klapki, dwa ręczniki do higieny, i jeden na plażę. 

7. Buty: wygodne trzy pary( do biegania najlepiej stare już dopasowane do nogi ,na trening, 

klapki). 

8. Dresy, bluzy. 

9. Kurtka przeciwdeszczowa, NA KAJAKI RĘKAWICZKI ROWEROWE lub inne bez palcy. 

10. Środek przeciwko kleszczom, komarom , krem po ugryzieniach, można kupić do 

kontaktu, krem do opalania z dużym filtrem, plastry różne, środek dezynfekujący, altacet, 

maść na skręcenia, odrobina płynu do prania ubrań. 

11. Okrycie głowy z daszkiem ew. chusta na głowę ect 

12. Plecak, bidon, latarka, torba strunowa (płyniemy kajakami), 10 spinaczy do suszenia 

bielizny. 

13. Zachęcamy do zabrania bluz klubowych, oraz koszulek klubowych, Ci którzy nie mają 

mogą zakupić w sklepie klubowym. 

Rzeczy, które warto wziąć: 

1. Zeszyt i długopis 

2. Gry, książkę 

 NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZĘT DZIECKA!!! 

Bardzo ważne :  

PROSIMY O SPAKOWANIE SIĘ tylko !!!! W MIĘKKIE TORBY, ŁATWE DO SCHOWANIA i DO 

TRANSPORTU (mamy mały bagażnik) I W POKOJU POD ŁÓŻKIEM. Jeśli takiej nie posiadasz, 

zachęcamy do kupna w IKEA przezroczystej plastikowej torby z suwakiem  Knalla lub Dimpa za 

10zł, jest idealna 😊Nie zabieramy zgrzewek wody, max 2 butelki na 1 os.na miejscu dzieci będą 

miały możliwość zakupu. 

Informacje o szczepieniach ochronnych wraz z podaniem roku (w kartach obozowych) lub 

przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) 

Przed wpuszczeniem do autokaru dzieci będą miały mierzoną temperaturę. W przypadku 

podwyższonej temperatury ciała, dziecko nie będzie wpuszczone do autokaru i nie będzie 

mogło uczestniczyć w obozie. Prosimy aby dzieci nie jadły ciężkostrawnego śniadania, 

gdyż powoduje to podwyższenie temperatury ciała czego efektem może być 

niewpuszczenie dziecka do autokaru (podejrzenie choroby).Na drogę woda niegazowana, 

lekkostrawne jedzenie, prosimy nie dawać tony słodyczy !paluszków itp. 

Na miejsce zbiórki dziecko odprowadza jeden rodzic bez objawów infekcji, a po wejściu 

dziecka do autokaru rodzic natychmiast opuszcza miejsce zbiórki. 

POD ŻADNYM POZOREM RODZIC NIE WCHODZI DO AUTOKARU ! 

Rodzice na miejscu zbiórki zobowiązani są do posiadania maseczek. 

Prosimy o zachowanie na miejscu zbiórki dystansu społecznego  


