
Informacja dla rodzica/opiekuna  

W związku z różnym miejscem zamieszania uczestników obozu, bardzo proszę o 
informację mailową biuro@re-aktywnyurwis.pl, z którego miejsca dziecko z nami rusza 
oraz gdzie zostanie odebrane. Dokładniejsze dane dotyczące wyjazdu (godzina 
wyjazdu i przyjazdu) będziemy udzielać drogą mailową lub telefoniczną :) 

Informacje dla rodziców - pakowanie  

Co zabrać na obóz letni? 

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

Do walizki (torby) spakować:  
STREFA HIGIENY: 
 • szczoteczka do zębów, 
 • pasta do zębów, 
 • mydło do mycia rąk  
 • żel pod prysznic, 
 • balsam do ciała  
 • żel do mycia twarzy, 
 • krem bambino lub inny,  
 • szampon do włosów, 
 • szczotka do włosów lub grzebień, 
 • dla dziewczynek spinki, gumki, opaski, 
 • ręczniki - na basen i do kąpieli, 
 • wilgotne chusteczki jednorazowe, 
 • chusteczki higieniczne, 
 • woreczki na brudną odzież i bieliznę. 

STREFA ODZIEŻY: 
 • bielizna (proponujemy zabrać większą ilość lub minimum tyle ile dni będzie trwał obóz) 
 • koszulki z krótkim rękawem (proponujemy zabrać większą ilość lub minimum tyle ile dni będzie 
trwał obóz), 
 • 4-5 koszulek z długim rękawem, 
 • długie spodnie (3 pary), 
 • krótkie spodenki (minimum 4 pary), 
 • strój sportowy (dres, dziewczynki mogą zabrać legginsy, t-shirty, bluzy), 
 • ciepłe ubranie (bluzy dresowe lub polarowe, 2 sztuki), 
 • klapki, buty sportowe 
 • kurtka przeciwdeszczowa, kalosze lub buty, które będą nadawały się na deszcz 
 • strój kąpielowy i czepek 
 • wystrzałowe ciuchy na dyskotekę 
 • pidżama 
 • czapka z daszkiem 

AKCESORIA: 
 • aparat ortodontyczny (jeśli dziecko nosi) 
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 • krem z filtrem, 
 • spray na komary i kleszcze, 
 • ciekawa książka na wypadek bezsenności, 
 • maskotki, 
 • jaśka-poduchę do spania, 
 • bidon na picie 

Na wyjazd trzeba zabrać i przekazać wychowawcy (nie pakować do plecaka/
walizki):  
 • Aktualna legitymacja szkolna z nr PESEL 
 • Książeczka Zdrowia Dziecka 
 • Karta kwalifikacyjna, samoobsługi, karta rejestracyjna 
 • Legitymacja niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada) 
 • Orzeczenie  o niepełnosprawności(kopia - jeśli dziecko posiada) 
 • Leki (oraz upoważnienie dla wychowawców na ich podawanie) 
 • Kieszonkowe (nie więcej niż 15zł-25 zł dziennie) podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz 
kwotą  
 • Lista zabranych rzeczy 

Na drogę pakujemy dziecku w plecaczek:  najlepiej kanapki i małą butelkę wody.  Prosimy 
nie pakować: słodyczy, ciastek, soków i gazowanych napoi.  
  

Informacje dla rodziców - dojazd i pobyt  
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju, ul Toruńska 23, 03-226 Warszawa 
Środek transportu: autokar 
Imię, nazwisko kierownika obozu: Joanna Zglińska-Guz 
Tel. kontaktowy do kierownika obozu: 508966787 

 

 • Większe kwoty pieniędzy można przekazać wychowawcy w kopercie z imieniem i nazwiskiem 
dziecka oraz napisaną kwotą jaką dziecko ma dysponować. Najlepiej rozmienić je na drobniejsze kwoty. 
Wówczas dziecko będzie dostawało codziennie rano kieszonkowe, jakie rodzice wyznaczą na jeden dzień 
(zazwyczaj 15-25zł). Wychowawcy odpowiadają tylko za pieniądze przekazane im bezpośrednio.  
 • Leki przechowują i wydają dziecku wychowawcy. Dziecko nie może mieć ich w pokoju. Należy 
sporządzić pisemne upoważnienie na podanie leków wraz z dawkowaniem.  
 • Telefony będą przechowywane u wychowawców. Dzieci będą je otrzymywać w ustalonych 
godzinach (zazwyczaj po południu). 

 
 


