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WSKAZÓWKI  

 Spakuj walizkę wspólnie z Rodzicami, abyś miał pojęcie co w niej jest :D 

 Koniecznie podpisz swoje rzeczy imieniem i nazwiskiem, ewentualnie poproś kogoś o pomoc 

 Gadżety elektroniczne zostaw Rodzicom. Będą mieli okazję opanować ich obsługę, na 

obozie i tak się Tobie nie przydadzą… 

 Telefon komórkowy możesz zabrać, ale… zawiniemy go zaraz po przyjeździe do hotelu. 

Dostaniesz go codziennie na czas sjesty poobiedniej, żeby zadzwonić do bliskich (jeśli 

będziesz miał czas i ochotę :) 

 Rozsądne ziomeczki zostawiają komóreczki w domu i korzystają z obozowego Q-Mobile 

 

RZECZY KTÓRE  KONIECZNIE MUSISZ ZABRAĆ: 

 Czapka, szalik, rękawiczki (awaryjnie po 2 szt./pary) 

 Dres komplet: ciepła bluza i spodnie (2 szt.) 

 Ciepła kurtka i spodnie do zabaw na świeżym powietrzu i śniegu (po 1 szt.) 

 Obuwie sportowe i obuwie zimowe (po 1 szt.) 

 Koszulki (10 szt.) 

 Komplet bielizny na każdy dzień (6 szt.) 

 Piżama (1 szt.) 

 Klapki (1 szt.) 

 Ręczniki (2 szt.) 

 Przybory kosmetyczne (żel pod prysznic, szampon, mydło, pasta i szczoteczka do zębów) 

 Worek na brudną bieliznę i ubrania (2 – 3 szt.) 

 Mały plecak (1 szt.) 

 Bidon (1 szt.) 

 Ulubiony pluszak  - dla młodszych dzieci (1 szt.) 

 Krem tłusty na niską temperaturę 

 Latarka - podręczna lub czołówka (1 szt.)  

 

 Komplet: spodnie i kurtka narciarska 

 Kask i gogle 

 Kalesony 

 Skarpety narciarskie (2 szt.)  

 Dodatkowa czapka i dodatkowa para rękawic narciarskich 

 Sprzęt narciarski (narty, buty, kijki) lub snowboardowy (deska, buty). Jeżeli nie masz 

własnego sprzętu będziesz mógł wypożyczyć go na miejscu 

 

NIE ZABIERAJ NA OBÓZ, BO I TAK SIĘ NIE PRZYDA: 

 Gadżetów elektronicznych (PSP, tabletów, laptopów, aparatów foto) 

 Śmieciowych słodyczy (chipsów, napojów gazowanych, szczękołamaczy itp.) 

 Prostownic do włosów, grzałek elektrycznych, przedłużaczy 

 Scyzoryków i innych niebezpiecznych narzędzi 

 Kart płatniczych oraz dużych sum pieniędzy 

 

 


