LISTA RZECZY DO ZABRANIA



















Lista podstawowa na każdy obóz:
Śpiwór
Dwuczęściowy sztormiak lub nieprzemakalna
kurtka i spodnie, kalosze
Buty na gumowej podeszwie do poruszania
się po jachcie albo buty sportowe
Ciepłe dresy (bluza + spodnie) x 2
Bluza lub kurtka polarowa albo sweter
Czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy
Koszulki z krótkim rękawkiem
Cienkie bluzki (bawełniane) z długim
rękawem - chronią przed słońcem
Krótkie spodenki
Bielizna na zmianę
Strój do kąpieli (w przypadku wyjścia na
basen – chłopców obowiązują kąpielówki
przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości
maksymalnie do połowy uda)
Ręcznik i klapki lub sandały
Przybory toaletowe
Krem z (wysokim) filtrem UV
Okulary przeciwsłoneczne
Latarka, najlepiej czołówka
Środki przeciw owadom

Dodatkowe rzeczy do zabrania na obóz z
PATENTEM żeglarskim i motorowodnym:
 125 zł za egzamin,
 Oświadczenie rodziców: zgoda na
uprawianie żeglarstwa i oświadczenie
o umiejętności pływania (druk do
pobrania na naszej stronie),
 Zeszyt i coś do pisania (długopisy,
ołówki),
 Legitymacja szkolna - uprawnia do
zniżek za egzamin,
 Podręcznik dla chętnych, na przykład:
„Kolaszewski, Świdwiński "Żeglarz
jachtowy" lub Jałoszyński
"Vademecum żeglarskie" lub
"Vademecum żeglarza jachtowego";
do patentu motorowodnego
polecamy np.: Lewandowski „Sternik
motorowodny lub Haber
„Vademecum sternika
motorowodnego”
Na IV turnus prosimy spakować większą
liczbę ciepłych ubrań i kurtkę.
Całość bagażu prosimy zapakować do
miękkiej torby. UWAGA! Na jachtach jest
ograniczona ilość miejsca. Wykluczony
jest plecak ze stelażem, walizki i twarde
torby. Osoby spakowane w ten sposób, nie
będą mogły uczestniczyć w programie
obozu.

Lista rzeczy, których nie należy zabierać
gadżety elektroniczne (ZAKAZ PRZYWOŻENIA I UŻYWANIA):
 laptopy
 tablety
 psp
 konsole
 inne gry elektroniczne
Na jachtach nie ma prądu i bywa mokro.
inne zbędne przedmioty wartościowe np. duże kwoty gotówki, karty do bankomatów
inne:
 ostre narzędzia
 chipsy, napoje gazowane
Telefony komórkowe
Podczas trwania wędrówek obowiązują ograniczenia w korzystaniu z elektroniki.
Kontakt z dzieckiem: telefoniczny - najlepiej w godzinach 8:45 - 9:00 oraz od 19:30 do
21:30. Numery telefonów do poszczególnych grup wiekowych znajdują się na naszej
stronie w zakładce „Dla rodziców ->Organizacja lato -> telefony i adresy na
Camp/bazę”
Z racji ograniczonego miejsca w lukach bagażowych, jak również na jachcie, bardzo
prosimy o zabieranie bagażu o wadze do 20 kg i maksymalnych wymiarach
45x25x65.

UWAGA!
Na obóz przyjmowane są dzieci zdrowe.
Jeśli dziecko w dniu wyjazdu jest chore (ma gorączkę, przyjmuje leki) prosimy o dowóz
dziecka kilka dni później. Prosimy również o sprawdzenie głowy dziecka pod kątem
wszawicy. To pozwoli na uniknięcie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i wszy wśród
innych uczestników.
Zakwaterowanie: prosimy o podanie nazwisk dzieci do wspólnego zakwaterowania na
karcie kwalifikacyjnej lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z BOK, nie później niż na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu. Przy realizacji zakwaterowania bierzemy pod
uwagę datę przyjęcia zgłoszenia. Informujemy również, że w miarę możliwości staramy się
zrealizować w tym zakresie wszystkie Państwa prośby.

