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WSKAZÓWKI  

 Patrz rodzicom na ręce podczas pakowania. Dowiesz się, że każdego dnia możesz mieć na sobie 

inną, czystą bieliznę :D Nikt też nie przyłapie Cię na fotkach trzeci dzień w tej samej koszulce :P 

 Nikt tego jeszcze nie uczynił, ale możecie być pierwsi! Podpiszcie wszystkie rzeczy nazwiskiem :) 

 Tablety? Laptopy? Możecie zabrać…ale nie na Qumpli rzecz jasna! Zaufaj nam i zostaw w domqu. 

 Uwaga! Telefon na LEGALU możesz wziąć ze sobą. Przyda się w podróży i do kontaktu z rodzinką.  

Po przyjeździe do ośrodka nasza Kadrunia pobierze go od Ciebie i zabezpieczy w depozycie. 

Będziesz mógł zadzwonić do staruszków w czasie sjesty, jeżeli będziesz miał czas i ochotę ofkors! 

 Nie masz „komóry”? Nie ma problemu. Chętnie udostępnimy Tobie nasz obozowy Q-Mobile :) 

 

RZECZY, KTÓRE KONIECZNIE MUSISZ ZABRAĆ: 

 Dres - ciepła bluza + spodnie (2 szt.) 

 Kurtka przeciwdeszczowa lub sztormiak (1 szt.) 

 Czapeczka z daszkiem lub inne nakrycie głowy (1 szt.) 

 Obuwie sportowe (2 szt.) 

 Koszulki (10 szt.) 

 Krótkie spodenki (4 szt.) 

 Komplet bielizny na każdy dzień (10 szt.) 

 Kąpielówki/strój kąpielowy (2 szt.) 

 Klapki, crocsy lub sandały (1 szt.) 

 Ręcznik (2 szt.) 

 Piżama (1 szt.) 

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

 Mały plecak (1 szt.) 

 Bidon - podpisany! - (2 szt… jeden na bank zgubisz) 

 Ulubiony pluszak, maskotka  - dla młodszych dzieci (1 szt.) 

 Krem z filtrem UV (1 szt.) 

 Środek przeciw komarom i kleszczom (1 szt.) 

 Latarka - podręczna lub czołówka (1 szt.) 

 Pianka do zajęć wodnych z krótkimi rękawami – wszyscy uczestnicy (1 szt.) 

Qumple Papaya, Sailory i WindsurferQi, zamiast pianki z krótkimi, biorą piankę z długimi rękawami. 

 

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

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

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

 Prostownic do włosów, grzałek elektrycznych, przedłużaczy 

 Scyzoryków i innych niebezpiecznych narzędzi 

 Kart płatniczych oraz dużych sum pieniędzy 

 Drugiego telefonu… by jeden oddać, a drugi mieć po cichaczu. Znamy te sztuczki :P 

 


