MAŁA PODPOWIEDŹ CO ZABRAĆ ZE SOBĄ:
W związku z tym, iż część z nas pierwszy raz będzie jechała na obóz, część z nas pierwszy
raz będzie uczestniczyła w obozie pod namiotami, a i ta wiedza przyda się także osobom już
uczestniczącym w obozie - poniżej zamieszczam listę rzeczy, które należy spakować
przygotowując się do wyjazdu:
Co zabrać na obóz?
Plecak (opcjonalnie może być torba lub walizka)\
Śpiwór wraz z jaśkiem.
Buty lekkie (nadające się do grania w piłkę i innych sportowych dyscyplin)
Sandały (klapki pod prysznic) – to też buty najlepsze na deszcz (tu się w leje, tam się
wyleje i szybko wyschną)
5. Dres do spania
6. Dres – strój sportowy.
7. Przybory toaletowe
8. Coś przeciw deszczowego (kurtka lub peleryna)
9. Spodnie krótkie (3x)
10. Spodnie długie (3x)
11. Polar, bądź kurtka
12. Bielizna i skarpetki (4x + co na sobie)
13. Bluzki, koszulki z krótkim rękawem (6x)
14. Bluzki koszulki z długim rękawem (3x)
15. Kąpielówki (strój kąpielowy)
16. Ręczniki (w tym plażowy)
17. Czapka, chustka na głowę,
18. Igła, nici
19. Olejki do opalania, balsam po opalaniu.
20. Legitymację szkolną (aktualną)
21. Latarka (Na baterie) + komplet zapasowych baterii
22. Przybory do pisania + zeszyt
23. Odsypany w reklamówce proszek do prania
24. Jedzenie, suchy prowiant i napój na drogę
25. Podręczny plecaczek
1.
2.
3.
4.

Czego nie brać?:
1) Menażki, talerzy, kubków
2) Sztućce (czyli łyżkę, widelec, nóż).
3) Telefonów komórkowych
4) Tabletów, palmtopów, mp3, itp.
5) Aparatów fotograficznych
oraz innych drogocennych przedmiotów.
Kochani rodzice nie pakujcie dzieci wg wzoru: 13 par majtek, 13 par skarpetek, 13
podkoszulek ....itp. Lepiej zapakować trochę proszku do prania, a my dopilnujemy, aby
dzieci nauczyły się obsługi pralki, miedniczki ....

KILKA SPRAW ORGANIZACYJNYCH:
1. Wyjazd i powrót
Wyjeżdżamy 13.07.2016 roku: zbiórka pod Gimnazjum w Brzeźnicy (od strony OSP
Brzeźnica) o godzinie 15:45
Powrót 27.07.2016 roku około godziny 11.15 – 11.30 (w zależności od planowego przyjazdu
PKP).
2. Pieniądze dla dzieci.
Pełne i smaczne wyżywienie dzieci będą miały zapewnione, wodę, napoje do picia także.
Uważamy, że na własne potrzeby wystarczy dzieciakom maksymalnie po 150 zł.
3. Adres bazy
Baza Zuchowa Hufca ZHP Łódź-Bałuty w Świętouściu
72-514 Kołczewo, gmina Wolin
z dopiskiem „Obóz strażacki”
4. Kontakt z uczestnikiem i kadrą
W pierwszy dzień po przyjeździe w godzinach dopołudniowych podam Państwu sms godziny
kiedy można dzwonić do dzieci. Będzie to czas ciszy poobiedniej, kiedy dzieci będą
odpoczywały. Godziny te są uzależnione od ustalenia posiłku z innymi obozami pracującymi
na tej samej bazie – dlatego jeszcze ich nie znam.
Mateusz Żukowski – 504-901-939 – komendant
Magdalena Kachel – 533-906-475 – wychowawca
Marek Lenart – 696-425-884 – wychowawca
P.s. Podział na zastępy i przyporządkowanie do wychowawcy zostanie opublikowane w
weekend 1-3 lipiec 2016.
5. Promocja obozu na Facebooku
https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-wBrze%C5%BAnicy-102242629935972/
Jak jeszcze nie polubiliście nas na FB to zróbcie to jak najszybciej. Przechodzimy na
komunikacje obozowo – fotograficzną właśnie za pomocą tego media. To tutaj od późnych
godzin nocnych 14 lipca 2016 roku będą systematycznie zamieszczane zdjęcia pokazujące jak
się fajnie bawimy. Przewidziane są tam także konkursy dla rodziców ;-)

Jeżeli są pytanie na które nie odpowiedziałem – czekam na kontakt!
Mateusz Żukowski

