
ABC MAŁEGO PODRÓŻNIKAABC MAŁEGO PODRÓŻNIKA
Wybierając się na nasze imprezy prosimy pamiętać o zabraniu:Wybierając się na nasze imprezy prosimy pamiętać o zabraniu:

WSZYSCY:WSZYSCY:
•• czapki lub kapelusza chroniących przed słońcem,czapki lub kapelusza chroniących przed słońcem,
•• ręczników (kąpielowych i plażowych),ręczników (kąpielowych i plażowych),
•• stroju sportowego (dres),stroju sportowego (dres),
•• stroju kąpielowego (przynajmniej 2),stroju kąpielowego (przynajmniej 2),
• ciepłego ubrania,ciepłego ubrania,
•• kurtki przeciwdeszczowej,kurtki przeciwdeszczowej,
•• odpowiednich butów (także na chłód i deszcz),odpowiednich butów (także na chłód i deszcz),
•• okularów przeciwsłonecznych,okularów przeciwsłonecznych,
•• aktualnej legitymacji szkolnej,aktualnej legitymacji szkolnej,
•• kremu z filtrem, środka przeciw komarom, meszkom i kleszczom,kremu z filtrem, środka przeciw komarom, meszkom i kleszczom,
•• lekarstw, które rodzice/opiekunowie podają Wam przy okazji codziennych, drobnych zdarzeń (ból głowy, zęba, gardła, brzucha), krople do nosa itp.lekarstw, które rodzice/opiekunowie podają Wam przy okazji codziennych, drobnych zdarzeń (ból głowy, zęba, gardła, brzucha), krople do nosa itp.

OPRÓCZ STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA KAŻDEGO UCZESTNIKA LETNIEGO WYPOCZYNKU OPRÓCZ STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA KAŻDEGO UCZESTNIKA LETNIEGO WYPOCZYNKU  uczestnicy niżej wymienionych obozów uczestnicy niżej wymienionych obozów  
powinni ze sobą zabrać:powinni ze sobą zabrać:

OBÓZ OODZIAŁY SPECJALNE w WIELU oraz PRZYGODA KOMANDOSA w SOMINACH: OBÓZ OODZIAŁY SPECJALNE w WIELU oraz PRZYGODA KOMANDOSA w SOMINACH: średni plecak, śpiwór, latarka plus baterie, 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.

OBÓZ EKO-ART w WIELU: OBÓZ EKO-ART w WIELU: białą koszulkę z krótkim rękawkiem (T- shirt ), szmatki, koronki, kolorowe koraliki i guziki no i oczywiście fartuszek lub długą koszulę,  
abyście nie ubrudzili się podczas twórczych działań .

KARNAWAŁ W RIO w WIELU: KARNAWAŁ W RIO w WIELU: wygodne obuwie taneczne (taniec nowoczesny- adidasy, taniec towarzyski- obuwie lekkie), dres, mile widziana bluza z kapturem,  
ciekawy T-shirt i dżokejka, do latino kobietkom przyda się wygodna sukienka lub spódniczka oraz ozdobne powiewające chusty, na codzienny stretching przydatny  
będzie elastyczny strój. Aby uatrakcyjnić swoje solówki i sesje fotograficzną zabierz różnorodne gadżety np. czapki, kapelusze, biżuterię, paski…i wszystko to co uznasz  
na przydatne. Jeśli masz ochotę pokazać ciekawy film o tematyce tanecznej- weź go ze sobą!

WODNE SZALEŃSTWO w WIELU:WODNE SZALEŃSTWO w WIELU:  dodatkowe stroje kąpielowe i ręczniki.

PRZYGODA Z FANTASTYKĄ oraz TOLKIENOWSKI ŚWIAT w WIELU: PRZYGODA Z FANTASTYKĄ oraz TOLKIENOWSKI ŚWIAT w WIELU: podręczniki i kości do rpg – jeśli jesteście już obeznani z tematem, umiecie grać i/lub 
prowadzić sesje chętnie zobaczymy was za sterami zabawy.   Gry planszowe, karciane oraz figurki  do gier bitewnych – jeśli  macie własne gry, których może nam  
zabraknąć, weźcie je! Będziecie mieć większe grono osób, które chętnie zagrają z wami. 

OBÓZ ODLOTOWE AGENTKI w GIEWARTOWIE:OBÓZ ODLOTOWE AGENTKI w GIEWARTOWIE: zabierzcie Drogie Dziewczyny, jeśli możecie oczywiście: stare, niepotrzebne już dżinsy, t-shirty, koszule,  
koszulki, spódniczki, mogą przydać się także chusty, szaliczki, 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 .

OBÓZ PIRACKI w GIEWARTOWIE:OBÓZ PIRACKI w GIEWARTOWIE:  do zajęć wodnych kąpielówki, zapasowy ręcznik (dużo zajęć wodnych), klapki basenowe, czepek. Do zajęć lądowych stare,  
znoszone ubranie (podkoszulek, spodnie, bluza, buty), którego nie będzie nam szkoda ubłocić na quad’ach, bądź grach terenowych. Koniecznie długie spodnie oraz pełne  
buty. Głowę pełną pomysłów i dobry humor 

KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW w GIEWARTOWIE:KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW w GIEWARTOWIE: ciepłe ubranie na noc w wigwamie: sweter, wełniane skarpety, gruba bluza. Wszystko to, by mieć 100% 
pewność, że żaden Indianin nie zmarznie tej nocy. Stare znoszone ubranie, którego nie będzie Wam szkoda ubłocić podczas jazdy quadami czy gier terenowych. Każdy  
Indianin wie, że wyprawy do lasu i jazda mechanicznymi rumakami wymaga długich spodni i butów za kostkę. Głowę pełną pomysłów i dobry humor .

HAWAJSKA PRZYGODA w GIEWARTOWIE:HAWAJSKA PRZYGODA w GIEWARTOWIE: stare niepotrzebne już t-shirty, koszule, spódniczki, spodenki czyli kilka rzeczy, których już nie nosicie. Balerinki 
albo wygodne sandałki, w których można zatańczyć w pokazie . 

TYLKO DANSE MA SENS w BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ:TYLKO DANSE MA SENS w BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ: wygodne obuwie taneczne (taniec nowoczesny- adidasy, taniec towarzyski- obuwie lekkie), dres, 
mile widziana bluza z kapturem, ciekawy T-shirt i dżokejka, do latino kobietkom przyda się wygodna sukienka lub spódniczka oraz ozdobne powiewające chusty, na  
codzienny stretching przydatny będzie elastyczny strój. Jeśli masz ochotę pokazać ciekawy film o tematyce tanecznej- weź go ze sobą!

AKCJA ADRENALINA w BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ:AKCJA ADRENALINA w BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ: 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.

OBOZY ARTYSTYCZNE:OBOZY ARTYSTYCZNE: białą koszulkę z krótkim rękawkiem (T- shirt ), szmatki, koronki, kolorowe koraliki i guziki no i oczywiście fartuszek lub długą koszulę,  
abyście nie ubrudzili się podczas twórczych działań .

OBOZY KONNE:OBOZY KONNE: wygodny strój do jazdy oraz dobrze ze względów higienicznych jest mieć własny toczek.  toczki (wskazane), bryczesy (lub dres), buty jeździeckie 
(buty do jazdy konnej, mogą być adidasy lub trapery), czapsy, ochraniacze na łydki (niekoniecznie), rękawiczki (dla wrażliwych).

OBOZY PAINTBALL’OWE:OBOZY PAINTBALL’OWE: cienka czapka lub chustka, cienkie rękawiczki, wysokie buty: adidasy lub trapery, cienkie ubranie pod strój paintballowy.
UWAGA!UWAGA!
Maskę oraz strój paintball’owy zapewnia organizator.

OBOZY Z ZAJĘCIAMI QUAD’OWYMI: OBOZY Z ZAJĘCIAMI QUAD’OWYMI: wysokie buty: adidasy lub trapery, długie spodnie.
UWAGA!UWAGA! 
Kask zapewnia organizator.

Uczestnik powinien posiadać bagaż składający się z: Uczestnik powinien posiadać bagaż składający się 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. 


