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Śpiwór (Dotyczy WYŁĄCZNIE CAMPU JUNIOR)
Ciepłe bluzy i spodnie
Nakrycie głowy
Sztormiak lub nieprzemakalna kurtka
Strój sportowy na ciepłe i chłodne dni do zajęć w terenie
Obuwie sportowe oraz klapki i sandały (zalecana dodatkowa para pod prysznic)
Strój do kąpieli x 2 (ewentualnie dodatkowo pianka, jeśli ktoś posiada własną)
Ręcznik x 2
Przybory toaletowe w tym krem z filtrem UV
Okulary przeciwsłoneczne
Środki przeciw komarom
Buty do windsurfingu - mogą to być dowolne buty na gumowej podeszwie
Wygodne ubrania na ciepłe i chłodnie dni (ciepłe bluzy/swetry i spodnie, t-shirty, krótkie
spodenki)
Bielizna na zmianę.
Pidżama (Uwaga! Uczestnicy Campu Junior nocują w namiotach. Prosimy o zabranie
dodatkowo ciepłej pidżamy).
Zegarek – prosty, sportowy, wodoodporny z budziekiem
Każdego kto gra na instrumencie zachęcamy do zabrania go ze sobą (o ile jest to możliwe).
Mile widziane są wszystkie instrumenty przenośne, a w szczególności gitara.
.

Warto aby każdy z uczestników przygotował kilka gier/zabaw integracyjnych, które poprowadzi w
trakcie szkolenia.
Głowa pełna pomysłów – w trakcie szkolenia będziemy uczyć się organizować różnorodne gry
m.in. fabularne, warto więc zastanowić się nad ciekawymi pomysłami na fabułę i stacje do gry.
Lista rzeczy, których nie należy zabierać na Camp
gadżety elektroniczne (ZAKAZ PRZYWOŻENIA I UŻYWANIA):
 laptopy
 tablety
 psp
 konsole
 inne gry elektroniczne

zbędne sprzęty elektryczne (wszystkie rzeczy z tej grupy wchodzą w zakres przedmiotów zakazanych z
powodu przepisów PPOŻ) np. prostownice, lokówki, grzałki, czajniki, przedłużacze ( przeciążenie linii
elektrycznych, zagrożenie pożarowe)
inne zbędne przedmioty wartościowe np. duże kwoty gotówki, karty do bankomatów
inne:
 scyzoryki, inne ostre narzędzia
 chipsy, napoje gazowane

Przypominamy o wprowadzonym ograniczeniu w korzystaniu z telefonów komórkowych przez dzieci i
młodzież na terenie Campu. Z telefonów komórkowych uczestnicy będą mogli korzystać w każdą środę i
sobotę w trakcie przerwy obiadowej. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane w campowym sejfie.
Z racji ograniczonego miejsca w lukach bagażowy bardzo prosimy o zabieranie bagażu o wadze około
20 kg i walizek o maksymalnych wymiarach 45x25x65.
Adres (w zależności od wybranej w trakcie zapisów lokalizacji):
CAMP JUNIOR - Ośrodek Szkoleniowy CHRIS, ul. Wczasowa 54, 11 -612 Kruklanki (UWAGA! Młoda
kadra, na Campie Junior nocuje w namiotach. Prosimy o zabranie śpiworu!)
CAMP TARDA – Ośrodek Szkoleniowy Tarda, ul. Tarda 21, 14-140 Miłomłyn
CAMP SERWY – Ośrodek Szkoleniowy Serwy, ul. Serwy 1, 16-326 Płaska
CAMP RADKÓW – Ośrodek Szkoleniowy Radków, ul. Kolonia Leśna 2, 57-420 Radków
Kontakt z dzieckiem: telefoniczny - najlepiej w porze posiłków. Godziny podane będą na stronie
internetowej www.chris.com.pl w pierwszy poniedziałek po rozpoczęciu turnusu.
Zakwaterowanie: prosimy o podanie nazwisk dzieci do wspólnego
kwalifikacyjnej lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z BOK, nie
przed rozpoczęciem obozu. Przy realizacji zakwaterowania bierzemy
zgłoszenia. Informujemy również, że w miarę możliwości staramy się
wszystkie Państwa prośby.

zakwaterowania na karcie
później niż na dwa tygodnie
pod uwagę datę przyjęcia
zrealizować w tym zakresie

