
 

ŻABNICA 2018r. 
Turnus I 

Godz.: zbiórka 9:00 

Wyjazd ok :9:30 

28 stycznia 2018r. /niedziela/ 
Zbiórka na parkingu obok Szkoły Podstawowej nr 29  

ul. Lwowska 36 Chorzów 
Bardzo prosimy Szanowni Rodzice, opiekun1owie przychodząc na zbiórkę: 

 zgłaszamy przybycie dziecka!!! 

 wkładamy bagaż do luku autobusowego – narty spięte razem z kijkami, buty 

narciarskie w małej torbie, tornistrze lub plecaku – podpisane!!!  

 

 
Bagaż podpisany - dzieci nie pamiętają jak wygląda ich torba lub bywają takie 

same torby. 

Bardzo prosimy o rozsądne pakowanie ilości odzieży na 7 dni pobytu dziecka 

/ubranka podpisane, ulubione, znane dziecku/. 

Drodzy Rodzice, pakując dziecko, pomyślcie, że tę torbę trzeba wytransportować 

na wysokość 900 m n.p.m.-  sprawdź czy  Twoje dziecko wniesie ją do pokoju. 

MAX  OK. 10 KG!   

BARDZO PROSIMY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NIE PAKOWAĆ BAGAŻU 

DO TWARDYCH CIĘŻKICH TOREB tzw. LOTNICZYCH - autobus ma 

ograniczoną pojemność bagażową a narty i deski też trzeba zapakować – 

TORBY LOTNICZE ZAJMUJĄ DUŻO MIEJSCA W POKOJU. 

/nie mieszczą się pod łóżko- nie ma ich gdzie przechować/ 

 

 
W pensjonacie, podczas pobytu, wystarczy dres, 4 trykotki, buty tenisówki wygodne 

do poruszania się po budynku, strój dyskotekowy, 1 piżama, bielizna, przybory toaletowe. 

Prosimy o spakowanie dziecku stroju gimnastycznego na halę sportową. 

 

KIESZONKOWE OGRANICZONE wg uznania Rodziców. 

Bardzo prosimy nie pakować dzieciom słodyczy do torby – uczestnik obozu ma codziennie 

DESER – chyba, że w bardzo symbolicznej ilości 1 batonik na dzień!!! 

Telefon komórkowy wg uznania i na własną odpowiedzialność - w pensjonacie nie ma 

zasięgu.  

Za telefony i inne cenne rzeczy: biżuterię, laptopy, tablety itp. nie odpowiadamy! 

PROPONUJEMY PO WIELOLETNIEJ OBSERWACJI UMÓWIĆ SIĘ Z DZIECKIEM NA 

1 TELEFON W TYGODNIU POBYTU NA OBOZIE – tel: 033 86 42 837 

„WOJTATÓWKA”  PROSIMY W GODZINACH PORANNYCH DO 10.00 potem trudno 

nas zastać. 

                                           PRZYJAZD: 3 lutego 2018r. /sobota/ 
OKOŁO GODZ: 18.00-19.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY  

SPIS UBRANEK 
 

 

 

 

 RĘCZNK nie gruby  

 Przybory toaletowe- mydło+pasta+szczoteczka do zębów +mała saszetka szamponu+ 

  

 KREM TŁUSTY+ CHUSTECZKI HIGIENICZNE-3 paczuszki  

 SZCZOTKA LUB GRZEBIEŃ +GUMKI DLA DŁUGOWŁOSYCH 

 2 GOLFY NA NARTY 

 4 T-SHRT ULUBIONE 

 DRES lub wygodne spodnie do chodzenia po pensjonacie-1szt 

  2 PODKOSZULKI + BIELIZNA/5-6par majtek +6 par skarpet/ 

 GETRY LUB RAJSTOPY NA NARTY 

 SPODNIE NARCIARSKIE+KURTKA 

 RĘKAWICZKI 2 PARY 

 PIŻAMA 

 KLAPKI DO KĄPIELI 

 BUTY, TENISÓWKI WIĄZANE DO CHODZENIA PO PENSJONACIE 

 Strój dyskotekowy 

 Gry i karty itp... 

 

 PRZYTULANKĘ –MIŚ!!! 

 

 BARDZO DOBRY HUMOR 

 
 NAGRANIA ULUBIONE NA DYSKOTEKĘ LUB BAJKA LUB FILM NA 

PŁYCIE  

 

 

Paletkę do tenisa stołowego 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


