
PORADNIK DLA RODZICA
KRÓTKI OPIS, CO WARTO SPAKOWAĆ DZIECKU NA WYJAZD

1. RZECZY NIEZBĘDNE ZGODNIE Z TEMATEM OBOZU

OBÓZ MŁODZI ZDOBYWCY to obóz skierowany dzieci od 7 roku życia. Bagaże warto
podpisać imieniem i nazwiskiem. Ułatwia to namierzenie rzeczy zagubionych lub
pozostawionych w ośrodku. Dodatkowo zalecamy zrobienie listy, na podstawie której łatwiej
będzie się spakować każdemu Uczestnikowi obozu.

OBÓZ SUMMER CHILL odbywa się nad jeziorem w otoczeniu natury - weźcie pod uwagę
fakt, że czasem możemy się ubrudzić (jasne bluzy i białe spodnie lepiej zostawić w domu).
Nie zapomnijcie o wygodnych ubraniach sportowych! Ze względu na planowaną wyprawę
pod namioty prosimy o spakowanie własnych śpiworów.

UCZESTNICY OBOZU SPORT&FIT powinni być wyposażeni przede wszystkim wygodne
buty do biegania i odzież sportową oraz własną matę do ćwiczeń.

UCZESTNICY OBOZU WINDSURFINGOWEGO obowiązkowo zabierają ze sobą
wodoodporny krem z filtrem UV. Ponadto powinni być zaopatrzeni w antypoślizgowe buty
do wody w celu ochrony stóp (przykładowy model ze sklepu Decathlon). Polecamy również
zabranie ręczników szybkoschnących (będą używane 2 razy dziennie). Organizator
zapewnia cały sprzęt potrzebny do szkolenia (w tym pianki, kapoki/kamizelki asekuracyjne -
oczywiście można zabrać własne, jeśli ktoś posiada).

RZECZY NIEZBĘDNE NA OBOZIE ROWEROWO-KAJAKOWYM:
● Rower (istnieje możliwość wypożyczenia - szczegóły u organizatora),
● Kask,
● Rękawiczki rowerowe,
● Spodenki rowerowe i wygodna odzież sportowa,
● Śpiwór (wyprawa pod namioty).

Firma Happy Travel zapewnia transport rowerów ze Szczecina. Szczegółowe informacje
uzyskacie Państwo przy zapisach.

https://www.decathlon.pl/p/buty-do-wody-do-snorkelingu-dla-dzieci-subea-aquashoes-100/_/R-p-123028?mc=8573247


Uczestnicy OBOZU KONNEGO powinni zabrać ze sobą bryczesy (lub wygodne
spodnie/legginsy do jazdy konnej) oraz odpowiednie buty - sztyblety lub inne buty ze
sztywną podeszwą, najlepiej z wyższą cholewką (niedopuszczalne są trampki z miękką
podeszwą).

Warto zabrać ze sobą kask (spełniający normę EN1384), rękawiczki, sztylpy/czapsy,
kamizelki ochronne i inne wyposażenie jeździeckie, jeśli uczestnik posiada. Organizator
zapewnia każdemu uczestnikowi kamizelkę ochronną oraz kask.

Na OBOZIE ARTYSTYCZNYM zapewniamy Wam wszystkie potrzebne materiały
plastyczne. Proponujemy spakować jedną “zmęczoną życiem” koszulkę, której nie szkoda
będzie pobrudzić farbami

1. RZECZY SUGEROWANE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

STREFA HIGIENY:
● Szczoteczka do zębów,
● Pasta do zębów,
● Mydło do mycia rąk,
● Żel pod prysznic (dla opornych polecamy żele 3w1),
● Żel do mycia twarzy,
● Szampon do włosów,
● Odżywka do włosów,
● Szczotka do włosów lub grzebień,
● Dla dziewczynek spinki, gumki, opaski,
● Ręczniki kąpielowe i plażowe (pamiętajcie, że jeśli nie ma pogody wszystko bardzo

wolno schnie),
● Wilgotne chusteczki jednorazowe,
● Chusteczki higieniczne.

STREFA ODZIEŻY:
● Bielizna (proponujemy zabrać większą ilość lub minimum tyle, ile dni będziecie na

obozie,
● Koszulki z krótkim rękawem (około 10 szt.),
● Koszulki na ramiączkach na wielkie upały,
● 2 lub 3 koszulki z długim rękawem na zimniejsze dni,
● Krótkie spodenki (minimum 2 pary),
● Długie spodnie (minimum 2 pary),
● Strój sportowy (dres, dziewczynki mogą zabrać legginsy, t-shirt’y, bluzy),
● Ciepłe ubranie (bluzy dresowe lub polarowe, 2 sztuki),



● Cienka bluza lub sweter na chłodniejsze wieczory (1 sztuka),
● Koniecznie kurtka przeciwdeszczowa,
● Koniecznie czapka, kapelusz lub chustka chroniące przed słońcem,
● Strój kąpielowy (przynajmniej 2),
● Odpowiednie buty (adidasy, sandały, klapki do użytku „domowego”, przydać się

mogą kalosze),
● Wystrzałowe ciuchy na dyskotekę!

AKCESORIA:
● Koniecznie aktualna legitymacja szkolna!
● Koniecznie zegarek na rękę,
● Okulary przeciwsłoneczne,
● Pomadka ochronna,
● Koniecznie krem z filtrem, środek przeciw komarom, meszkom i kleszczom,
● Lekarstwa, które rodzice/opiekunowie podają dzieciom przy okazji codziennych,

drobnych zdarzeń (ból głowy, zęba, gardła, brzucha), krople do nosa itp. –
przyjmowanie tylko pod kontrolą naszej kadry,

● Ciekawa książka na wypadek bezsenności,
● Jasiek - poducha do spania.

NIE ZABIERAJCIE:
Laptopów, konsol.


