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OBÓZ LETNI SZTUTOWO 2019 

 

 

1. Zbiórka (SOBOTA  22.06.2019) - 9.45                      Przewidywany powrót  01.07.2019 - ok godz. 17.00 

Parking stacji benzynowej ORLEN ul. Lazurowa 40 (skrzyżowanie z ul. Górczewską) 

2. Wyposażenie walizki powinno zawierać: 

-karatega + pas (ew. strój treningowy - spodenki + tshirt), 

- strój kąpielowy i ręcznik na basen, rękawki kąpielowe - u dzieci młodszych (czepek nie jest konieczny), 

- mały koc lub ręcznik do użycia na plaży, 

-obuwie: dwie pary pełnego wygodnego obuwia, klapki pod prysznic 

- czapka z daszkiem (x2), krem z filtrem przeciwsłonecznym, środek przeciw komarom, 

- bielizna osobista (majtki, piżama lub odzież do spania) - młodszym obozowiczom  ułatwią funkcjonowanie 

przygotowane wcześniej komplety dzienne (skarpety, majtki, koszulka, zapakowane w oddzielne worki foliowe z 

podpisanym kolejnym dniem tygodnia, prosimy też o zwrócenie uwagi dzieciom na konieczność codziennej 

wymiany ubrań), 

- koszulki z krótkim i długim rękawem,  

- bluzy z długim rękawem, 

- ciepła bluza rozpinana z przodu lub polar oraz kurtka przeciwdeszczowa, 

- długie i krótkie spodnie, 

- przybory toaletowe (mydło, żel pod prysznic, szampon, szczoteczka, pasta), 

O ilości odzieży decydują indywidualne potrzeby uczestnika, sugerujemy, aby dzieci brały udział w pakowaniu 

bagaży, pozwoli to łatwiej zidentyfikować właściciela zagubionych rzeczy oraz usprawni pakowanie w dniu 

wyjazdu. Pomocne będzie też, oznaczenie odzieży w niewidocznym miejscu, np. na metce- inicjałami lub 

umówionym symbolem, kolorem. 

Dzieciom które źle znoszą podróż autokarem, prosimy zaaplikować odpowiednie preparaty 

farmaceutyczne przeciw dolegliwościom lokomocyjnym.  

Lekarstwa: powinny być podpisane, a dawkowania określone na karcie obozowej oraz na opakowaniu. 

Lekarstwa należy przekazać opiekunowi - Pani Paulinie Kułak. 

Kieszonkowe: w podpisanej kopercie z drobnymi kwotami (np. banknoty 10 zł) można przekazać Pani 

Dominice Hoft (zwykle dzieciom wystarcza ok 10-20 zł dziennie). 

Prosimy o zabranie ulubionych filmów i bajek na płytach DVD, do obejrzenia podczas podróży. 

KADRA OBOZU: 

Łukasz Rosiak tel. 663 470 563                                                                          Daniel Radlicki 783 272 339,                                                                                                             

Hubert Dodacki tel. 604 799 871,                                                                 Jakub Goleniewski 604 283 932,                                                                   

Dominika Hoft tel. 609 704 146                                                                           Paulina Kułak  518 618 382 


