Lista rzeczy do zabrania
Lista podstawowa na każdy obóz:
 Ważny i aktualny paszport lub dowód
osobisty
 Obowiązkowy dla wszystkich KASK!!!
 3 x 0,5 euro na płatną toaletę na zagranicznych
stacjach benzynowych
 Karta EKUZ
 Kompletny, naostrzony i sprawdzony w
serwisie sprzęt narciarski lub snowboardowy
(podpisany i w pokrowcu) Istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu na miejscu w
Dolomitach (atrakcyjne warunki).
 Gogle lub okulary (koniecznie z filtrem UV)
 Kombinezon (najlepiej dwuczęściowy), dwie
czapki, dwie pary rękawic, kilka par skarpet
narciarskich
 Grzałki do butów
narciarskich/snowboardowych
 Strój sportowy (najlepiej dres) i buty na salę
gimnastyczną
 Kapcie do chodzenia po ośrodku
 Zmiany bielizny
 Ciepłe skarpety
 Ciepła piżama
 Gruby sweter lub polar
 Przybory toaletowe
 Ręcznik
 Krem ochronny z filtrem UV
 Strój sportowy „na zewnątrz” na narty
biegowe i łyżwy

Dodatkowe rzeczy do zabrania na obóz
Obóz Freestyle Snowboard:
 Miękkie deski do Freestyle – obowiązkowo
 Ochraniacze na tułów ( żółw)
Dodatkowe rzeczy do zabrania na:
Obóz narciarski Race i Kurs na Pomocnika
Instruktora PZN :
 Narty slalomowe (lub inne o promieniu nie
większym od 11-13 m)
 Gardy slalomowe na kije
 Ochraniacze slalomowe na golenie
 Zeszyt i długopis
Uczestnicy posiadający Indeks Sportów
Zimowych (SITN –PZN) proszeni są o jego
zabranie
* Prosimy aby dzieci brały udział w pakowaniu swoich
rzeczy co ułatwia zidentyfikowanie pozostawionych rzeczy
podczas trwania obozu. Szczególnie przy młodszych
dzieciach prosimy o podpisywanie rzeczy (IMIENIEM I
NAZWISKIEM), co zminimalizuje ryzyko ich zagubienia, lub
stworzenie i spakowanie dziecku listy rzeczy które zabiera,
co pomoże mu skompletować rzeczy na zakończenie obozu

Uwaga: uczestnicy KURSÓW NARCIARSKICH (Demonstrator, Kurs Kwalifikacyjny, Pomocnik
Instruktora) muszą posiadać odpowiedni sprzęt do szkolenia: narty slalomowe lub inne o
promieniu nie większym jak 11-13 metrów.
Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kompletu sprzętu na miejscu ( narty, buty + kijki
lub buty + deska) – informację taką należy zgłosić na karcie kwalifikacyjnej lub najpóźniej na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem obozu mailem na adres dolomity.biuro@chris.com.pl podając:
rodzaj sprzętu.
Lista rzeczy których nie należy zabierać na Camp

gadżety elektroniczne (ZAKAZ PRZYWOŻENIA I UŻYWANIA):
•laptopy
•tablety
•psp
•konsole
•inne gry elektroniczne oraz sprzęt do odtwarzania muzyki
zbędne sprzęty elektryczne (wszystkie rzeczy z tej grupy wchodzą w zakres przedmiotów
zakazanych z powodu przepisów PPOŻ) np. prostownice, lokówki, grzałki, z wyjątkiem grzałek do
butów, czajniki, przedłużacze ( przeciążenie linii elektrycznych, zagrożenie pożarowe)
inne zbędne przedmioty wartościowe np. duże kwoty gotówki, karty do bankomatów
inne:
•scyzoryki, noże inne ostre narzędzia
•chipsy, napoje gazowane
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.
Z racji ograniczonego miejsca w lukach bagażowy bardzo prosimy o zabieranie bagażu o wadze
około 20 kg i walizek o rozmiarze M (średnia) o maksymalnych wymiarach 45x25x65.
Zakwaterowanie: Jeżeli chcecie Państwo aby wasze dziecko było zakwaterowane w jednym
pokoju z kolegą lub koleżanką to 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.

