LISTA RZECZY DO ZABRANIA NA WYJAZD INTEGRACYJNY – PIERWSZY KROK
UWAGA – DZIECI PAKUJEMY W MIĘKKIE TORBY (NIE WALIZKI!!!)
DOKUMENTY
- legitymacja szkolna lub ewentualnie inny dokument (paszport, dowód, książeczka zdrowia)
UBRANIA (rzeczy opisujemy inicjałami na metkach – jest tendencja do powrotów z nie swoimi
ubraniami :) )
- ciepła kurtka
- szalik, czapka, rękawiczki
- buty zimowe
- długie spodnie
- bluza
- koszulka z długim i krótkim rękawem
- bielizna na każdy dzień (majtki, skarpetki)
- do spania pidżama lub koszula nocna
- kapcie do chodzenia po hotelu (mogą być wsuwane trampki)
SPRZĘT SPORTOWY
- komplet KS GOCŁAW (koszulka, spodenki, getry)
- buty na halę (ewentualnie plus buty na sztuczną trawę– możliwy mecz pod ogrzewanym balonem)
- dres
ŚRODKI I PRZYBORY HIGIENICZNE (wszystko w kosmetyczce)
- pasta i szczoteczka do zębów
- szampon
- grzebień, szczotka
- ręcznik do kąpieli (hotel zapewnia ręczniki więc nie trzeba jeśli ktoś nie chce)
- chusteczki higieniczne
- NIE BIERZEMY dezodorantów w sprayu !!!
KIESZONKOWE
– maksymalnie 50 zł ( w banknotach 10,20) w podpisanej kopercie przekazujemy w dniu wyjazdu
wychowawcom (koperty zostaną zdeponowane w sejfie w hotelu w celu uniknięcia zagubienia lub
kradzieży)
LEKARSTWA
- Jeżeli dziecko stale zażywa ( podpisane i z opisem dawkowania) w osobnej zamykanej torebce, saszetce
lub kopercie
- Dzieci z chorobą lokomocyjną zaopatrzyć w zapas Aviomarinu (lek włożyć do koperty z pieniędzmi, w
przypadku braku Aviomarinu, dziecko będzie musiało zakupić go ze swoich pieniędzy)
- mały plecak na wycieczkę
NIE BIERZEMY NA WYJAZD DEFINITYWNIE
– telefonów komórkowych, biżuterii wartościowej, laptopów, tabletów, PSP, odtwarzaczy multimedialnych
(dzieci nie będą miały czasu się tym bawić)
MOŻEMY WZIĄĆ DODATKOWO
- inne urządzenia elektroniczne jak mp3, aparaty cyfrowe tylko na własną odpowiedzialność – nie ma
możliwości zdeponowania u wychowawców
Kontakt z dziećmi n poprzez opiekunów grup lub kierownika wyjazdu
Podczas wyjazdu będą robione w dużej ilości zdjęcia i każdy rodzic po powrocie dostanie link do pobrania
wszystkich zdjęć z wyjazdu.

