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Lista rzeczy do zabrania: 

  
1. Ciepła bluza lub sweter (min 2 pary) 
2. Obuwie zimowe (2 pary obowiązkowo) 
3. Ciepła kurtka zimowa oraz polar lub druga kurtka (2 szt) 
4. Kombinezon (na narty obowiązkowo), Brenna jeśli brak kombinezonu – kilka par   
    spodni na zmianę, druga kurtka, polar)  
5. Odzież termoaktywna sugerowana na narty  
6. Rajstopy, getry (kilka par) 
7. Czapka, szalik, rękawiczki (minimum po sztuki), kominiarka na narty 

8. Bielizna na zmianę + ciepłe skarpety,  

9. Piżama 

10. Obuwie do chodzenia po obiekcie – pantofle oraz obuwie sportowe 

11. Strój kąpielowy 

12. Ręcznik kąpielowy 

13. Ręcznik na basen  

14. „Motylki” na basen, kółko, zalecany czepek 

15. Klapki na basen 

16. Mały plecak 

17. Przybory toaletowe  (pasta, szczoteczka,  mydło, szampon itp.) 
18. Tłusty krem ochronny 

19. Kubek na napoje (najlepiej  nietłukący) 
20. Według uznania: sanki, narty - (KASK), inny sprzęt  zjazdowy  
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Czego zabierać NIE WOLNO: 
  

1.Noży i innych ostrych narzędzi 
2.Niebezpiecznych zabawek (np. procy) 
3.Zapałek, zapalniczek 
4.Napojów w butelkach szklanych 

 

Leki: Wszystkie leki zażywane  przez dzieci stale i tymczasowo należy 
spakować do odrębnego zamykanego pojemnika z dokładną instrukcją 
podawania (pod instrukcją musi znajdować się czytelny podpis rodzica).  
 

Dzieci nie mogą mieć przy sobie w pokojach żadnych leków !!!  
(nawet witaminy C, syropu, tabletek na ból gardła czy innych środków przeciwbólowych.)  
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Szanowni Rodzice!  
 

Po godzinie 18:00 nie wykonujemy połączeń 
telefonicznych do uczestników zimowiska.  Zalecany 

telefoniczny kontakt z uczestnikami  
w przerwie po śniadaniu oraz po obiedzie.  

W porze nocnej telefony komórkowe uczestników  
będą zdeponowane u wychowawców.  

Po godzinie 18:00 oraz w innych ważnych sprawach,  
dostępne są nr telefonów ośrodka, wychowawców  

oraz kierownika zimowiska całodobowo.  
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