swim camp
Niezbędnik obozowicza – czyli jak dobrze przygotować się do obozu
Czas na pakowanie …
Dziecko powinno być spakowane w jedną torbę z załączoną przywieszką zawierającą imię i
nazwisko dziecka.
Lista rzeczy – czyli co powinno znaleźć się w torbie obozowicza :
1. Mały plecak na wycieczki
2. Ciepły sweter, bluza lub polar
3. Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
4. Długie spodnie
5. Koszulki z krótkim rękawem
6. Krótkie spodenki
7. Stroje sportowe – ubiór konieczny podczas treningów
8. Bielizna (w ilości większej niż liczba dni)
9. Piżama
10. Strój kąpielowy
11. Ręczniki kąpielowe
12. Ręcznik plażowy
13. Wyposażona kosmetyczka
14. Krem do opalania
15. Preparat na owady
16. Obuwie: wygodne obuwie pełne, obuwie sportowe, sandały, klapki
17. Legitymacja szkolna
Można zabrać ciekawe stroje przydatne na dyskoteki tematyczne, spakować ulubioną maskotkę, poduszkę itp.
Czasami zdarza się, że dzieci nie wiedzą co miały spakowane albo ile bluz mama spakowała
do walizki dlatego, aby ułatwić dzieciom pakowanie się polecamy stworzyć listę rzeczy spakowanych, na której napiszą Państwo co jest spakowane i w jakiej ilości. Taka lista będzie
również bardzo pomocna dla naszej kadry, która pomaga dzieciom podczas pakowania się na
powrót do domu.
Obozowe finanse czyli co z tym kieszonkowym …
Pieniedzmi moga dysponowac Panstwa dzieci lub mozna je przekazac w depozyt opiekunom.
Powinny byc wtedy zapakowane w podpisana koperte, najlepiej w nominałach 10zł, z informacja jak czesto i jakie kwoty maja byc wydawane dziecku (np.: „codziennie: 10zł, na wycieczke: 20zł”). Prosimy poinformowac dzieci, ze wychowawca bedzie miał dla nich pieniadze. Tak
przygotowana koperte prosze przekazac instruktorowi na zbiorce w dniu wyjazdu na oboz.
Rzeczy wartościowe
W imieniu Kadry Obozowej prosimy o dopilnowanie, aby Wasze Pociechy nie brały na oboz
niepotrzebnych zabawiaczy: laptopow, drogich aparatow fotograficznych, konsol do gier i
innych. Organizator i kadra nie bierze odpowiedzialnosci za zgubione lub pozostawione cenne
przedmioty.

Lekarstwa
Jezeli dziecko zazywa jakies leki na stałe, prosimy o umieszczenie ich w osobnej torebce,
podpisanej imieniem i nazwiskiem z dołaczonym opisem sposobu i pory podawania leku. Tak
przygotowane leki prosze przekazac instruktorowi na zbiorce w dniu wyjazdu na oboz.
W podrozy ...
Choroba lokomocyjna
Jesli dziecko źle znosi jazde autokarem, prosimy o podanie odpowiednich lekow ułatwiajacych
podroz przed wyjazdem.
Fotorelacja
Dbamy o to, aby wiedzieli Państwo co aktualnie dzieje sie na obozach.
Fotorelacja/filmy ma charakter codziennego reportażu z życia obozowiczów
Zdjecia/filmy z każdego dnia codziennie sa umieszczane na naszym fanpage’u na Facebook’u.
www.facebook.pl/nautinek
Serdecznie zapraszamy do komentowania zdjec.
Podział na pokoje
Sugestie dotyczace „bycia razem w pokoju” możemy zgłaszać jeszcze przed obozem. W miarę
możliwości na pewno uwzglednimy Państwa prośby.
Dzieci wyjezdżające na oboz indywidualnie (bez kolegi/koleżanki) dobierane są razem w
pokojach, z uwzglednieniem ich wieku oraz pierwszych sympati w autokarze co ułatwia im
nawiazywanie przyjaźni. Przydział do pokoi odbywa się w autokarze.
Kontakt telefoniczny
Mamy dla Państwa dwie propozycje:
1. Dziecko nie musi brac telefonu komorkowego na oboz, gdyż bedzie mogło
skorzystac z telefonu kierownika ( Mariusz ), aby do Państwa zadzwonic.
2. Dziecko moze zabrac na oboz swoj telefon. Jednak bedzie on przechowywany
przez opiekuna grupy i wydawany dziecku na czas ciszy poobiedniej, aby dzieci
mogli sie z Panstwem skontaktować
Prosimy o kontaktowanie sie z dziecmi w porze poobiedniej (zwykle 14.30 – 15.30).
Kontakt w innych godzinach moze być utrudniony ponieważ plan obozu jest bardzo intensywny, aby dziecko nie miało czasu na tesknotę.
Bardzo prosimy, aby starac sie nie dzwonic do dzieci wieczorowa pora, po kolacji, gdyz
rozmowy z bliskimi o tej porze sprawiaja, ze dzieci czesto rozczulaja sie i zaczynaja tesknic za
domem.
Telefon kierownika (Mariusz Anczewski tel. 605 561 467 ) będzie cały czas do Państwa
dyspozycji, aby w razie jakichkolwiek pytań mogli sie Państwo bezposrednio skontaktować z
kadra badz porozmawiać ze swoim dzieckiem.
Mamy nadzieje, że dzieci i Państwo mile spędzą ten wakacyjny czas!
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