
Niezbędnik Camportowicza - Blog

Odzież:

Zajęcia na sali / zajęcia ruchowe / zajęcia tematyczne / basen  

Ogólne :) 

Higiena:

Podróż:

Podkoszulki

Spodnie, spodnie dresowe, legginsy

Bluzy

Obuwie

Bielizna i skarpetki

Okulary do pływania (opcjonalnie)

Kostium kąpielowy + klapki

Czepek kąpielowy (opcjonalnie)

Legginsy

Podoszulki z krótkim rękawem (około 10 szt.) 

Podkoszulki na ramiączka 

Koszulki z długim rękawem (2-3 szt.)

Obuwie (adidasy, tenisówki, klapki) 

Kurtka przeciwdeszczowa

Krótkie spodenki, spódniczki 

Długie spodnie (min 2 pary) 

Krem z filtrem UV

Suchy prowiant

Woda mineralna, inny napój

Owoce (opcjolanie)

Pasta do mycia zębów

Szczoteczka do mycia zębów

Kubek do mycia zębów (podpisany)

Ręczniki kąpielowe min 2 szt.

Mydło + mydelniczka

Szampon do mycia włosów

Żel do mycia pod natryskiem

Szczotka do włosów lub grzebień

Chusteczki higieniczne

Dla dziewczynek: spinki, gumki, opaski

Worki na brudną bieliznę/odzież

Uwaga!

Leki :
Jeżeli uczestnik zmuszony jest zabrać leki na obóz, Rodzic/Opiekun jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 
Kierownika/Opiekuna obozu jednocześnie przekazując leki oraz informację o dawkowaniu. 
* Na obozach Camport jest w pełni wyposażona apteczka pierwszej pomocy, m.in. tabletki przeciwbólowe, bandaże, plastry, 
tabletki na ból gardła, maści na stłuczenia, elektrolity i inne.

Rzeczy wartoścowe (pieniądze, telefon, tablet i inne):
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy wartościowe uczestnika, dlatego najlepiej,
aby rzeczy wartościowe (pieniądze, tel. komórkowy itp.) przekazać kierownikowi obozu lub wychowawcy do depozytu.

*Rodzicu, jeśli chcesz przekazać kieszonkowe Dziecka opiekunowi, należy przekać je w opisanej imieniem i nazwiskiem 
uczestnika kopercie (plus dopisać kwotę na kopercie). Otwartą kopertę przekaż na zbiórce, aby opiekun przy Tobie sprawdził jej 

Dokument tożsamości (legitymacja, dow. osobisty, itp.).

ŻYCZYMY FANTASTYCZNEGO WYJAZDU - AKTYWNIE, KREATYWNIE, Z POMYSŁEM, Z PASJĄ!

Kreatywne - warsztaty plastyczne/zajęcia przygodowe:

Podoszulki (1-2 szt) z krótkim rękawem do ewentualnego zniszczenia (plamy od farby, przetarcia, itp.) 

Spodnie lub spodenki do ewentualnego zniszczenia (plamy od farby, przetarcia, itp.) 

Ładowarka do telefonu 

Ważne:

Bluzy dresowe lub polarowe 

Okulary przeciwsłoneczne (opcjonalnie)

Ważne! Każdy uczestnik otrzymuje od Camportu czapkę chorniącą przed słońcem :) 


