
PROPONOWANY SPIS RZECZY
POTRZEBNYCH NA OBOZIE:

 bielizna osobista (bielizna, skarpetki min. 9 par, plus
dodatkowe skarpetki na treningi)
-maseczki ochronne
-środki ochrony osobistej/ dezynfekujące
 strój taneczny (do mini turnieju na koniec obozu, lub
pokazu- NIE OBOWIĄZKOWO)
 nakolanniki na treningi
 kurtka lekka (przeciwdeszczowa) lub foliowy
płaszczyk
 2-3 cieplejsze bluzy
 długie i krótkie spodnie do ćwiczeń (min.6 par)
 koszulki t-shirt oraz inne do ćwiczeń (min. 9 szt.)
 dres sportowy
 piżama ,
 jeansy (wg uznania długie, krótkie)
 krótkie spodenki i spódniczki (wg. uznania)
 strój kąpielowy ,klapki, akcesoria na basen
 krem z filtrem (do opalania)!!!!!
 przybory toaletowe: mydło, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów, gumki
i spinki i inne wg uznania
 ręczniki (przynajmniej 2), dodatkowo ręcznik na basen
 okrycie głowy (kapelusz, chustka, czapka letnia itp.)
 podręczny plecaczek
 obuwie: baletki lub napalcówki, lekkie obuwie halowe – buty w których tańczą, obuwie sportowe
codzienne, klapki,
 legitymacja szkolna lub dowód tymczasowy!!!!!
 okulary przeciwsłoneczne
 pieniążki kieszonkowe wg uznania, można oddać pieniążki w kopercie ( w drobnych nominałach) z
wyliczoną dniówką dla dziecka (przekazać wychowawcy w dniu wyjazdu)
 reszta wg uznania i zdrowego rozsądku :))!!

Całość najlepiej spakować do torby podróżnej na kółkach lub do walizki. Zakwaterowanie może być
na wyższym piętrze.

Prosimy nie dawać dzieciom na wyjazd przedmiotów kosztownych: drogich zegarków, biżuterii i drogich
sprzętów multimedialnych.
Telefon komórkowy, laptop, tablet, odtwarzacze CD, mp3 i inne – bierzesz na własne ryzyko – Organizatorzy
za to nie odpowiadają!

Proszę nie dawać dzieciom zgrzewek wody lub innych napojów, nie będą one pakowane do autokaru .
Na miejscu będzie możliwość zakupu napojów!!!

Żadne dziecko nie może mieć ze sobą leków. Wszystkie lekarstwa należy w dniu wyjazdu przekazać
Pani pielęgniarce wraz z informacją o sposobie przyjmowania .


