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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 :) 
 
 

RZECZY KTÓRE  KONIECZNIE MUSISZ ZABRAĆ: 

� Czapka, szalik, rękawiczki (awaryjnie po 2 szt./pary) 
� Dres komplet: ciepła bluza i spodnie (2 szt.) 
� Obuwie zimowe (1 para) 
� Koszulki (6 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 
� Bielizna termoaktywna góra + dół (co najmniej po 2 szt) 
� Skarpety narciarskie (co najmniej 2 pary)  
� Czapka i rękawice narciarskie 
� Sprzęt narciarski (narty, buty, kijki) lub snowboardowy (deska, buty). Jeżeli nie masz 

własnego sprzętu będziesz mógł wypożyczyć go na miejscu 
 

� Strój sportowy na halę (koszulka, spodenki, buty sportowe) 

 
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 
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I. WYJAZD 

Termin zbiórki:  15.01.2023 (niedziela),  godz. 6:40 (planowany odjazd godz. 7:00) 
Miejsce zbiórki:  Parking przy Pozytywnej Szkole Podstawowej, ul. Azaliowa 18, Gdańsk 

II. PRZEJAZD 

Trasa: Gdańsk – Stronie Śląskie (szacowany czas przejazdu ok. 11 godz.) 
Postoje na posiłki: drugie śniadanie (przygotowane w domu) i dwudaniowy obiad 
Przewoźnik: P.U.T Skojan Janusz Skoczek 
Kadra: Podczas przejazdu opieka minimum 4-osobowego zespołu kadry 
Dojazd: Informacja o godzinie dojazdu na miejsce zostanie opublikowana na naszym profilu na 
facebooku  

III. POBYT 

Opieka w hotelu: 8 – osobowy zespół kadry instruktorsko-wychowawczej 
Opieka na stoku: 1 osoba kadry na ok. 10 uczestników 

Kontakt: 

x Z uczestnikiem: w godzinach sjesty poobiedniej (telefon dziecka lub Q-Mobile) 
x Z wychowawcą: czas sjesty poobiedniej lub po kolacji (Q-Mobile) 

Numer telefonu Q-Mobile: 535 170 766 

Informacja na temat godzin posiłków zostanie opublikowana na stronie internetowej (aktualności) oraz 
facebook’u Qumpli, najpóźniej w dniu wyjazdu. 

Fotorelacje: 

x Codzienne relacje zdjęciowe z pobytu na obozie umieszczane będą każdego dnia,  
w późnych godzinach nocnych na naszym facebooku 

IV. WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO/SNOWBOARDOWEGO 

� Komplet narciarski (narty, buty, kijki): – 200 zł/5 dni 
� Komplet snowboardowy (deska, buty): – 200 zł/5 dni 

V. POWRÓT 

Termin wyjazdu: 21.01.2023 (sobota),  godz. 10:00, (przyjazd do Gdańska około godz. 21:00 ) 
Ewentualny odbiór osobisty z Ośrodka: godz. 9:00, adres: Villa Rosa - Domek 
Snowboardera, Stronie Wieś 26d, 57-550 Stronie Śląskie 
Postoje na posiłki: drugie śniadanie (prowiant) i dwudaniowy obiad 
Miejsce docelowe:  Parking przy Pozytywnej Szkole Podstawowej, ul. Azaliowa 18, Gdańsk 
 


