
Co zabrać na obóz letni w Karpaczu – grupa piłki nożnej i piłki ręcznej
STREFA HIGIENY:

• szczoteczka do zębów, pasta do zębów,

• mydło / żel pod prysznic, szampon do włosów,

• szczotka do włosów lub grzebień,

• ręcznik kąpielowy (w planach także wycieczka do Aquaparku),

• chusteczki higieniczne.

• krem z filtrem na słońce

STREFA ODZIEŻY:

• bielizna i skarpetki (na każdy dzień) – uczulić dzieci, by zmieniały codziennie :)

• koszulki z krótkim rękawem,

• 2 koszulki z długim rękawem, 

• długie spodnie, dresy,

• strój sportowy klubowy i inny na zmianę na treningi (krótkie spodenki, koszulki, dla p.nożnej: 
getry min 2-3 pary,   ochraniacze  ), gr.piłki nożnej -   własna piłka, pompka do piłki  , grupa p. ręcznej - 
nie bierze piłek.

• ciepłe ubranie (bluza dresowa lub polarowa),

• kurtka  przeciwdeszczowa,

• czapka z daszkiem, lub inna na słońce,

• buty : halówki na sale gimnastyczną dla gr. p.ręcznej /korki  lub inne do gry w piłkę nożną, 
sportowe na wycieczki – w planach wycieczka na ŚNIEŻKĘ, więc odpowiednie na górskie tereny, 
klapki,

• kapielówki,

• piżama

AKCESORIA:

• ewent niezbędne lekarstwa, które rodzice/opiekunowie mają przekazać do trenerów z 
dokładną  informacją jak je podawać,

• bidon na wodę na treningi,  

• mały plecak na  wyjścia na basen / do miasta/ na wycieczki, spacery, (nie ma noszenia 
rzeczy przez dzieci w samych reklamówkach),

• ewent. ulubione planszówki – do wspólnego grania z kolegami, książka,

• w hotelu jest stół do ping-ponga, kto lubi grać wskazane zabrać własną rakietkę kto ma i 
piłeczki, bo tego zawsze brakuje, a chłopcy lubią wspólnie pograć :)

• kieszonkowe na lody, pamiątki (jeśli jest taka potrzeba w przypadku młodszych zawodników 
można przekazać w dniu zbiórki w kopercie do trenera)

Prosimy, by dzieci nie zabierały: laptopów, konsol, PSP i innych „zabawiaczy”, drogich aparatów
fotograficznych. Telefony będą u trenerów, wydawane o określonej porze dnia (zwykle po obiedzie, ale

godziny będą potwierdzane) w celu swobodnego porozmawiania . Prosimy nie dawać także dużo słodyczy
 

Bagaże dzieci najmłodszych, czasem nawet odzież warto podpisać imieniem i nazwiskiem. Ułatwia to
namierzenie rzeczy zagubionych lub pozostawionych w ośrodku.
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