LISTA RZECZY N A OBÓZ:
1. krótkie spodenki (min. 2 pary)
2. 2 pary dłuższych spodni (jedne cieplejsze)
3. bluzki z dłuższym rękawem
4. min. 5 T-shirtów (w tym jeden biały T-shirt)
5. kurtka
6. peleryna przeciwdeszczowa
7. cieplejsze ubrania- sweter oraz bluza na chłodniejsze dni
8. getry/ ubrania sportowe
9. bielizna
10. skarpety
11. piżama (prosimy o spakowanie piżamy z długim rękawem i długimi nogawkami)
12. dwie pary butów sportowych
13. buty do chodzenia po domku
14. wygodne sandały i klapki nad jezioro
15. kalosze
16. jednoczęściowy strój kąpielowy
17. strój na dyskotekę
18. min. 2 ręczniki
19. kosmetyczka: żel pod prysznic, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień, spinki,
chusteczki higieniczne, dezodorant + klapki pod prysznic
20. karta kwalifikacyjna obozowicza
21. dokumenty potwierdzające alergie (jeśli dziecko jest na coś uczulone), choroby dzieci i lista
zażywanych leków
22. piórnik, kredki, flamastry
23. ulubiona maskotka 
24. książka
25. rower (jeśli Rodzin może przywieźć)
26. karty do gry (jeśli dziecko lubi grać w gry karciane z rówieśnikami), ulubiona gra planszowa
27. jasiek, poducha do spania jeśli dziecko ma ulubioną albo mały kocyk 
28. torba na brudne ubrania
29. kieszonkowe
30. balsam ochronny do opalania
31. preparaty przeciw kleszczom
32. czepek do pływania i okularki do pływania
33. dodatkowo jeśli dzieci posiadają- specjalne buty do jeziora

34. zażywane leki zapakowane w podpisaną torebkę/kosmetyczkę z dołączoną instrukcją
podawania oraz podpisaną zgodą rodziców na ich podawanie w czasie wyjazdu. Taką torebkę
należy przekazać opiekunom – prosimy o nieprzekazywanie lekarstw dzieciom.
35. czapka z daszkiem
Rodzicom młodszych dzieci radzimy podpisać niektóre, ważniejsze rzeczy, ponieważ uczestnicy
obozu często zaaferowani obozem i zabawą mogą zapomnieć o niektórych rzeczach.

Co z gadżetami?
Aparaty fotograficzne i inne cenne rzeczy dzieci zabierają na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy obozu, wychowawcy ani właściciele miejsca wypoczynkowego nie pokrywają
kosztów związanych z zagubionym lub zniszczonym sprzętem.
Zwracamy się z ogromną prośbą do rodziców o ograniczenie liczby gadżetów elektronicznych
wręczanych dzieciom przed obozem.
Zapewniamy mnóstwo atrakcji i nie będzie nawet czasu na gry na komórce.
Dzieci mogą zabrać ze sobą telefony komórkowe jednak na początku obozu ‘’konfiskujemy’’ je i
dzieci mogą kontaktować się ze swoimi ukochanymi rodzicami co drugi dzień.

Czy będzie dzieciom potrzebne kieszkonkowe?
Wszystkie świadczenia są już opłacone, jednak przydadzą się drobne pieniądze na słodkie przekąski
czy też pamiątki. (ok. 40-70 zł według uznania)

Co z lekami?
Jeśli dziecko przyjmuje leki, Rodzic powinien umieścić wszystkie leki w jednym opakowaniu,
kosmetyczce, podpisać i przekazać wychowawcy. Warto dołączyć instrukcję dawkowania leków,
szczególnie w przypadku młodszych uczestników obozu.

Jakie dokumenty spakować?
- karta kwalifikacyjna
- legitymacja szkolna

