
Ponieważ uczestniczyć będziecie w obozach sportowo-rekreacyjnych, podczas których każdy dzień jest bardzo aktywny zabierzcie rzeczy, których nie  
będzie Wam szkoda poświęcić w imię dobrej zabawy. Wystrzałowe ciuchy tylko na dyskotekę . Pamiętajcie jednak, że wyjeżdżacie tylko na 10, 11 dni  
więc nie zabierajcie szafy i komody  Każdy obozowicz powinien „dźwigać” swój bagaż, choć tym najmłodszym staramy się pomóc.

CO ZABRAĆ NA OBÓZ - LATO 2014:::
WSZYSCY:

STREFA HIGIENY:
• szczoteczka do zębów,
• pasta do zębów,
• mydło do mycia rąk (najlepiej mała butelka mydła w płynie),
• żel pod prysznic,
• balsam do ciała jeśli używasz,
• żel do mycia twarzy,
• krem bambino lub inny, który lubisz,
• szampon do włosów,
• odżywka do włosów jeśli używasz,
• szczotka do włosów lub grzebień,
• dla dziewczynek spinki, gumki, opaski,
• ręczniki kąpielowe i plażowe (pamiętajcie, że jeśli nie ma pogody wszystko bardzo wolno schnie),
• wilgotne chusteczki jednorazowe jeśli używasz,
• chusteczki higieniczne.,
• worki na brudną bieliznę/odzież.

STREFA ODZIEŻY:
• bielizna (proponujemy zabrać większą ilość lub minimum tyle ile dni będziecie na obozie – raczej nie wierzymy, że będziecie mieli ochotę  

prać),
• koszulki z krótkim rękawem (około 10 szt.),
• koszulki na ramiączkach na wielkie upały,
• 2 lub 3 koszulki z długim rękawem na zimne dni,
• krótkie spodenki (minimum 2 pary),
• długie spodnie (minimum 2 pary),
• strój sportowy (dres, dziewczynki mogą zabrać legginsy, t-shirt’y, bluzy),
• ciepłe ubranie (bluzy dresowe lub polarowe, 2 sztuki),
• cienka bluza i lub sweter na chłodniejsze wieczory (1 sztuka),
• kurtka przeciwdeszczowa,
• koniecznie czapka, kapelusz lub chustka chroniące przed słońcem,
• strój kąpielowy (przynajmniej 2),
• odpowiednie buty (adidasy, sandały, klapki do użytku „domowego”, przydać się mogą kalosze),
• wystrzałowe ciuchy na dyskotekę .

AKCESORIA:
• okulary przeciwsłoneczne,
• aparat ortodontyczny - jeśli nosicie, 
• pomadka ochronna,
• aktualna legitymacja szkolna (jeżeli transport odbywa się PKP),
• krem z filtrem, środek przeciw komarom, meszkom i kleszczom,
• lekarstwa, które rodzice/opiekunowie podają Wam przy okazji codziennych, drobnych zdarzeń (ból głowy, zęba, gardła, brzucha), krople do 

nosa itp. – przyjmowanie tylko pod kontrolą naszej pielęgniarki!
• ciekawa książka na wypadek bezsenności,
• maskotki,
• jaśka-poduchę do spania.

Nie zabierajcie: laptopów, konsol, PSP i innych „zabawiaczy”, drogich aparatów fotograficznych (te ostatnie tylko jeśli wybieracie się na obóz FOTOART, 
ale w tym przypadku pomyślcie o ubezpieczeniu sprzętu).

Bagaże dzieci najmłodszych, a także wartościową odzież (kurtki, spodnie, bluzy, buty) prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem. Ułatwia to namierzenie 
rzeczy zagubionych lub pozostawionych w ośrodku. 
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OPRÓCZ STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA KAŻDEGO UCZESTNIKA 
LETNIEGO WYPOCZYNKU  uczestnicy niżej wymienionych obozów powinni ze sobą 
zabrać:

OBOZY W NOWYM DWORKU:

- PAINTBALLOWO-QUADOWY: na zajęcia quad’owe: wysokie buty: adidasy lub trapery, długie spodnie. Kask zapewnia organizator. Na zajęcia 
paintballowe: cienka czapka lub chustka, cienkie rękawiczki, wysokie buty: adidasy lub trapery, cienkie ubranie pod strój paintballowy.

UWAGA! Maskę oraz strój paintball’owy zapewnia organizator.

- WODNO-QUADOWY:  dodatkowe stroje kąpielowe i ręczniki oraz na zajęcia quadowe wysokie buty: adidasy lub trapery, długie spodnie.

UWAGA! Kask zapewnia organizator.

- WIELKA RYBA: standardowe wyposażenie. Jeżeli masz własny sprzęt wędkarski możesz go zabrać.

- OBÓZ ARTYSTYCZNY: białą koszulkę z krótkim rękawkiem (T- shirt), jeśli macie płócienne torby, oczywiście fartuch lub długą koszulę, by ochronić  
nowe dżinsy przed inwazją farby.

- FOTOART: na obóz można zabrać najprostszy cyfrowy aparat fotograficzny, nawet ten w telefonie komórkowym. Jeśli jest to wartościowa lustrzanka i  
obiektywy koniecznie ubezpieczcie sprzęt na okres obozu. 

-  AKCJA  ADRENALINA:  ubranie,  którego  Wam nie  będzie  szkoda  ubłocić  podczas  wypraw,  czyli  podkoszulki,  spodnie  (co  najmniej  2  pary), 
przynajmniej 2 pary butów (najlepiej trapery, mogą też być adidasy), ciepłe bluzy, kurtkę przeciwdeszczową. Przyda się też chusta na głowę, zwana  
bandaną.  Na  zajęcia  paintballowe:  cienka  czapka  lub  chustka,  cienkie  rękawiczki,  wysokie  buty:  adidasy  lub  trapery,  cienkie  ubranie  pod  strój 
paintballowy.

UWAGA! Maskę oraz strój paintball’owy zapewnia organizator.

- OBÓZ ODDZIAŁY SPECJALNE:  średni plecak (najlepiej miękki), śpiwór, latarka plus baterie (najprostsza!), kompas, koc. Stare ubranie, którego 
Wam nie będzie szkoda ubłocić podczas wypraw, czyli podkoszulki, spodnie (co najmniej 2 pary, najlepiej typu moro lub bojówki), przynajmniej 2 pary 
butów (najlepiej trapery, mogą też być adidasy), ciepłe bluzy, kurtkę przeciwdeszczową, przyda się czapka, rękawiczki, kilkanaście par skarpet i zmiany  
bielizny (raczej nie wierzymy, że będziecie je prać :)). Przyda się też chusta na głowę, zwana bandaną. Na zajęcia paintballowe: cienka czapka lub 
chustka, cienkie rękawiczki, wysokie buty: adidasy lub trapery, cienkie ubranie pod strój paintballowy.

UWAGA! Maskę oraz strój paintball’owy zapewnia organizator.

- PIŁKARSKO-QUADOWY: strój piłkarski: szorty, spodnie dresowe, koszulka, getry piłkarskie, ochraniacze, korki (oczywiście jeśli je posiadacie). Na 
zajęcia quad’owe: wysokie buty: adidasy lub trapery, długie spodnie. Kask zapewnia organizator.

- OBÓZ KONNY: przeznaczony tylko na zajęcia konne strój (bryczesy lub spodnie dresowe lub legginsy, buty do jazdy konnej lub  adidasy lub trapery), 
t-shirt, bluza dresowa lub polarowa, czapsy - ochraniacze na łydki (niekoniecznie), rękawiczki (dla wrażliwych). 

- OBÓZ TANECZNO-QUADOWY: czarne lub ciemne legginsy i białe t-shirty, wygodne obuwie taneczne. Na zajęcia quad’owe: wysokie buty adidasy 
lub trapery, długie spodnie. Kask zapewnia organizator.

OBOZY W GIEWARTOWIE:

- ODJAZDOWE WAKACJE: standardowe wyposażenie plus na zajęcia quad’owe: wysokie buty: adidasy lub trapery, długie spodnie. Kask zapewnia 
organizator.

- MOJE PIERWSZE WAKACJE: standardowe wyposażenie.

- WODNE WAKACJE: dodatkowe stroje kąpielowe i ręczniki.

- STREFA LEGO: standardowe wyposażenie.
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- KONNA PRZYGODA: przeznaczony tylko na zajęcia konne strój (bryczesy lub spodnie dresowe lub legginsy, buty do jazdy konnej lub  adidasy lub 
trapery), t-shirt, bluza dresowa lub polarowa, czapsy - ochraniacze na łydki (niekoniecznie), rękawiczki (dla wrażliwych). 

- OBÓZ PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY: na zajęcia paintball’owe: cienka czapka lub chustka, cienkie rękawiczki, wysokie buty: adidasy lub trapery,  
cienkie ubranie pod strój paintballowy. Maskę oraz strój paintball’owy zapewnia organizator. Na zajęcia quad’owe: wysokie buty: adidasy lub trapery,  
długie spodnie. Kask zapewnia organizator.

- I LIGA: strój piłkarski: szorty, spodnie dresowe, koszulka, getry piłkarskie, ochraniacze. UWAGA: nie zabierajcie korków!  Na zajęcia quad’owe:  
wysokie buty: adidasy lub trapery, długie spodnie. Kask zapewnia organizator.

-  EKSTRAKLASA:  strój  piłkarski:  szorty,  spodnie  dresowe,  koszulka,  getry  piłkarskie,  ochraniacze.  UWAGA:  nie  zabierajcie  korków!  Na  zajęcia  
paintball’owe: cienka czapka lub chustka, cienkie rękawiczki, wysokie buty: adidasy lub trapery, cienkie ubranie pod strój paintballowy. Maskę oraz strój  
paintball’owy zapewnia organizator.

- HAWAJSKA PRZYGODA: koniecznie czarne, długie legginsy i  czarne krótkie spodenki, wygodne obuwie taneczne (jeśli  to nie kłopot  najlepiej  
czarne!), stare niepotrzebne już t-shirty, koszule, spódniczki, spodenki czyli kilka rzeczy, których już nie nosicie. Balerinki albo wygodne sandałki, w  
których można zatańczyć podczas pokazu . 

- WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO:  koniecznie czarne, długie legginsy i czarne krótkie spodenki, wygodne obuwie taneczne (jeśli  możecie koniecznie 
czarne).

- OBÓZ ARTYSTYCZNY:  białą koszulkę z  krótkim rękawkiem (t- shirt),  szmatki,  koronki,  kolorowe koraliki  i  guziki,  jeśli  macie płócienne torby,  
oczywiście fartuch lub długą koszulę, by ochronić nowe dżinsy przed inwazją farby.

- OBÓZ ODLOTOWE AGENTKI: koniecznie czarne, długie legginsy i czarne krótkie spodenki, o ile to możliwe także czarne tenisówki, trampki lub  
adidasy. Ponadto zabierzcie Drogie Dziewczyny, jeśli możecie oczywiście: stare, niepotrzebne już dżinsy, t-shirty, koszule, koszulki, spódniczki, mogą  
przydać się także chusty, szaliki, apaszki, czapeczki, przepaski i co Wam do głowy przyjdzie, a z czego pomożemy wyczarować wesołe i kolorowe  
ciuszki . Przekonacie się, że kwieciste dżinsy, koralikowe topy i cekinowe koszule mogą stać się przebojem sezonu letniego 

- WIELKA RYBA: standardowe wyposażenie. Jeśli posiadacie własny sprzęt wędkarski możecie go zabrać.

ISTOTNE INFORMACJE DLA OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH TRANSPORTEM 
WŁASNYM LUB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU ORGANIZOWANEGO 
PRZEZ BIURO:

BAGAŻ: może się składać z 1 dużej torby (prosimy nie zabierać walizek), której waga nie powinna przekraczać 20 kg, bagażu podręcznego (plecak lub  
mała torba) o wadze do 5 kg. Bagaże dzieci najmłodszych dobrze jest podpisać imieniem i nazwiskiem. Pamiętajcie Kochani, że luki bagażowe mają  
ograniczoną pojemność .

TRANSPORT ORGANIZATORA: 
Transport odbywa się tylko i wyłącznie pod warunkiem wyjazdu z danego miasta minimum 10 osób!! 
Szczegóły dotyczące wyjazdu z wybranej miejscowości znane są na 3-5 dni przed rozpoczęciem imprezy. Prosimy wówczas o kontakt z biurem w Kaliszu 
lub z biurem Agenta, u którego wykupili Państwo imprezę. Komunikat umieszczany jest także na stronie głównej  w zakładce INFORMACJE WYJAZDOWE

Na uczestników naszych imprez na zbiórkach czekamy do 15 minut. 

Informacje nt. miejsca i godziny odbioru dziecka dostępne będą u Organizatora lub biur współpracujących na 3-5 dni przed datą zakończenia imprezy. 
Wszystkich rodziców/opiekunów prosimy o punktualny odbiór  dzieci.  Miejsca wysiadania naszych uczestników to często tylko przystanek w dalszej  
drodze – punktualny odbiór dzieci bardzo usprawni naszą pracę i pozwoli pozostałym uczestnikom dotrzeć do domu na czas. 

TRANSPORT WŁASNY: 
Uczestnicy dojeżdżający własnym transportem proszeni  są o przybycie w dniu  rozpoczęcia  imprezy pomiędzy godz.  16.00 a 17.00.  Wcześniej  nie 
możemy Państwa przyjąć ponieważ w trosce o zachowanie najwyższych standardów ośrodek musi zostać przygotowany na przyjęcie kolejnej grupy: jest  
sprzątany, konserwatorzy sprawdzają sprawność urządzeń i bezpieczeństwo pomieszczeń, sprawność sprzętu sportowego oraz usuwają ewentualne 
usterki.

Ze względu na organizację transportu godziny posiłków w dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusów są ruchome i mogą być ustalane indywidualnie dla  
poszczególnych grup wyjazdowych i są uwarunkowane możliwościami logistycznymi. Tym samym pierwszy dzień może zaczynać się obiadokolacją w  
godzinach późno popołudniowych, jak i późno wieczornych, a ostatni dzień może kończyć się śniadaniem w godzinach wczesno rannych.

W  przypadku,  gdy  Wasze  dziecko  ma  zostać  odebrane  przez  ciocię,  wujka,  przyjaciółkę  lub  znajomego  prosimy  o  przygotowanie  pisemnego 
upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru. Dokument powinien zostać przesłany do  
biura w Kaliszu,  oryginałem powinna się  legitymować  osoba odbierająca  dziecko.  Nie  przyjmujemy upoważnień telefonicznie!  Wzór  upoważnienia  
dostępny na stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami uczestnictwa oraz szczegółami transportu na lato 2014. Dokumenty te są dostępne na 
stronie www.kolonieiobozy.net oraz w biurach agentów współpracujących z nami.
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