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Koniecznie zabierz na obóz: 
 

OBOZY 5 DNIOWE 

5 par majtek oraz 5 par skarpetek ; nieprzemakalne buty, kurtkę i polar lub ciepły sweter lub bluza, klapki 

pod prysznic, przybory toaletowe (mydło, mydelniczka, szampon, grzebień lub szczotka do włosów, pasta i 

szczoteczka do zębów), 3 ręczniki (w tym 1 plażowy), strój kąpielowy, nakrycie głowy, kremy do opalania 

i środki p/ukąszeniom, pidżamę, długopis, 2 pary obuwia sportowego, plecaczek do noszenia swoich rzeczy, 

bajki do czytania. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w trakcie kąpieli, prosimy o spakowanie dzieciom butów do 

kąpieli w jeziorze. 

 

OBOZY 7 DNIOWE 

7 par majtek oraz 7 par skarpetek ; nieprzemakalne buty, kurtkę i polar lub ciepły sweter lub bluza, klapki 

pod prysznic, przybory toaletowe (mydło, mydelniczka, szampon, grzebień lub szczotka do włosów, pasta i 

szczoteczka do zębów), 3 ręczniki (w tym 1 plażowy), strój kąpielowy, nakrycie głowy, kremy do opalania 

i środki p/ukąszeniom, pidżamę, długopis, 2 pary obuwia sportowego, plecaczek do noszenia swoich rzeczy, 

bajki do czytania. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w trakcie kąpieli, prosimy o spakowanie dzieciom butów do 

kąpieli w jeziorze. 

OBÓZ  11 DNIOWY: 
11 par majtek oraz 11 par skarpetek ; nieprzemakalne buty, kurtkę i polar lub ciepły sweter lub bluza, 

klapki pod prysznic, przybory toaletowe (mydło, mydelniczka, szampon, grzebień lub szczotka do włosów, 

pasta i szczoteczka do zębów), 3 ręczniki (w tym 1 plażowy), strój kąpielowy, nakrycie głowy, kremy do 

opalania i środki p/ukąszeniom, pidżamę, długopis, , 2 pary obuwia sportowego, plecaczek do noszenia 

swoich rzeczy.  

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w trakcie kąpieli, prosimy o spakowanie dzieciom butów do 

kąpieli w morzu. 

 
 

Dodatkowo prosimy o spakowanie : 
 

OBÓZ SURVIVALOWY EKSTAMALNE WAKACJE – ubrania do lasu, które mogą ulec zniszczeniu, 

dodatkowe preparaty na kleszcze i komary, pełne obuwie w teren, specyfiki przeciwko komarom i 

kleszczom. 

 

Nie bierzemy na obozy następujących rzeczy: 

Nożyków, scyzoryków, drogich ubrań i gadżetów, drogich szczoteczek elektrycznych czy sonicznych, 

drogiej bądź niebezpiecznej biżuterii, PSP, drogich aparatów fotograficznych. 

Lekarstwa: 

1/ Jeśli dziecko bierze jakieś leki najlepiej zapakować je w woreczek foliowy/kosmetyczkę i koniecznie 

podpisać ( dawkowanie, czas dawkowania, imię i nazwisko, czy lek musi być przechowywany w lodówce) . 

2/ Przypominamy iż dzieci nie mogą spożywać same ŻADNYCH leków. 

3/ Prosimy o zgłoszenie jakichkolwiek diet – bezglutenowych, wegańskich, uczuleniowych oraz wszelkich 

typowych i nietypowych dolegliwości. 

Kieszonkowe 



Na każdym organizowanym przez nas turnusie będzie możliwość zakupienia pamiątek lub słodyczy także 

prosimy o spakowanie rozsądnego kieszonkowego. 

 


