Lista rzeczy do zabrania
 Sztormiak: kurtka + spodnie (najlepszy
zakup to odzież ”oddychająca”)
 Kalosze / buty nieprzemakalne z
niebrudzącą podeszwą
 Ciepła czapka i rękawiczki (czapka
uszatka i rękawice polarowe; narciarskie
nie zalecane)
 Buty na gumowej podeszwie
(niebrudzącej) do poruszania się po
jachcie w suchą pogodę i pod
pokładem
 Czapka z daszkiem lub inne
przeciwsłoneczne nakrycie głowy x2
 Rękawiczki do szotów (najwygodniejsze
są z obciętymi tylko 2 palcami lub z 5
palcami, mogą nie być żeglarskie, lecz
przemysłowe z miękkiej skóry)
 Ciepłe dresy (bluza + spodnie) x2
 Bluza / kurtka polarowa / sweter x2
 Koszulki z krótkim oraz długim rękawem
 Krótkie spodenki
 Bielizna na zmianę (wskazana ciepła
bielizna termiczna)
 Strój do kąpieli
 Klapki lub sandały
 Ręcznik
 Przybory toaletowe
 Krem z filtrem UV ( z wysokim filtrem,
może być też blocker)
 Mały plecak na wycieczki
 Okulary przeciwsłoneczne na sznurku,
przynajmniej jedne z mocną polaryzacją
x2
 Ciepły śpiwór i ewentualnie mała
poduszka/prześcieradło

 Patent żeglarza jachtowego, Książeczka
Żeglarska (jeśli dziecko posiada)
 Zeszyt i coś do pisania (długopisy, ołówki)
 Coś do czytania
 Podręcznik „Vademecum Żeglarstwa
Morskiego” lub „Żeglarz i jachtowy sternik
morski” (opcjonalnie)
 PASZPORT i karta EKUZ, dodatkowa
prywatna polisa ubezpieczeniowa
(opcjonalnie)

UWAGA! W przypadku przyjmowania leków na stałe prosimy o zabranie odpowiedniego zapasu
leków wraz z informacjami o dawkowaniu.
Na pokład jachtu prosimy nie zabierać laptopów oraz innych sprzętów elektronicznych.
Można zabrać telefon komórkowy i aparat fotograficzny.
Całość bagażu prosimy zapakować do miękkiej torby, ewentualnie worka żeglarskiego. UWAGA!! Na
żaglowcu 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.
Przydatne są również wodoodporne woreczki foliowe zapinane na zatrzask, które chronią odzież i
inne rzeczy osobiste przed wilgocią.
Jeśli dziecko będzie dowożone do i /lub odbierane z portu przez Państwa indywidualnie, prosimy o
wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników Biura Obsługi Klienta. W przypadku odbioru
dziecka przez inną osobę niż opiekun prawny niezbędne będzie okazanie stosownego upoważnienia
(do pobrania w BOK).

