
 

Informacja co zabrać latem nad morze: 

 

- 2 pary butów (nie nowe), letnie obuwie: sandały, klapeczki. 

- kurtkę od deszczu. Można kupić na miejscu płaszcz foliowy (ok. 10-15 zł). 

- ciepłą odzież (spodnie, bluzę, kurtkę). 

- mały plecaczek na wycieczki (nie torbę na ramieniu), latarkę. 

- kremy lub olejki do opalania, krem nawilżający na noc. 

- 2 stroje kąpielowe, okulary przeciwsłoneczne. 

- przybory higieny osobistej (ręcznik, mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów), klapki pod prysznic. 

- czapki, bandamki, chusty lub inne nakrycia głowy. 

- ubranie na 9 dni pobytu (koszulki, majtki, spodenki, skarpetki i in.). 

- tabletki na podróż autokarem. Zażyć godzinę przed podróżą (najlepiej Aviomarin).  

- suchy prowiant na czas przejazdu. Napoje wskazane niegazowane i niesłodkie. 

- leki przyjmowane na stałe wraz z instrukcją podawania lub inne leki. Przekazujemy wychowawcy w ośrodku. 

- maseczki do użycia podczas pobytu, np.: w przychodni czy aptece. 

- pieniądze na drobne zakupy. Kieszonkowe można oddać w ośrodku na przechowanie u wychowawcy.  

 

Zalecenia: 

Zalecamy aby ograniczyć przywożenie przez dzieci i młodzież na wypoczynek gadżetów elektronicznych 

takich jak: laptopy, tablety, PSP, konsole, gry elektroniczne, głośniki lub inne nie wymienione (z wyłączeniem 

czytników e-booków). Nadmierne korzystanie z ww. gadżetów przez uczestników bardzo często: utrudnia 

pracę wychowawcy z grupą, może powodować sytuacje i zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu samych 

korzystających, wpływa na brak prawidłowej relacji uczestnika i integracji z rówieśnikami, może powodować 

zachowania antyspołeczne. 

Zalecamy też aby nie zabierać: biżuterii i innych wartościowych przedmiotów, które nie mają żadnego wpływu 

na prawidłowy wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

Ważne: Telefony komórkowe również należą do gadżetów elektronicznych ale ze względu na możliwość 

kontaktu dziecka z rodzicami lub najbliższą rodziną oraz wykonywania sobie pamiątkowych zdjęć czy filmów 

nie zakazujemy korzystania z nich. Jednak przestrzegamy o racjonalnym korzystaniu podczas pobytu, w 

szczególności podczas zajęć programowych czy spotkań organizacyjnych, apeli a także podczas ciszy nocnej. 

Najlepszym momentem do kontaktu z dzieckiem jest przerwa poobiednia lub czas zaraz po kolacji. Należy 

także uświadomić dziecko, że publikowanie wizerunku (zdjęcia, filmy) innych osób bez pisemnej zgody ich 

opiekunów jest zabronione prawnie. 

 


