WAKACYJNY OBÓZ TALENTÓW
SERPELICE NAD BUGIEM

NIEZBĘDNIK RODZICA OBOZOWICZA
ADRES OBOZU TALENTÓW
Ośrodek UROCZA | Serpelice 123 nad Bugiem | 08-220 Sarnaki
LEKI
Ewentualne leki dla uczestnika obozu prosimy bezwzględnie przekazać Pielęgniarce /
Kierownikowi / Wychowawcy obozu wraz z opisem dawkowania. Zabrania się posiadania
jakichkolwiek leków przez uczestnika obozu.
RZECZY WARTOŚCIOWE (pieniądze, elektronika, inne)
W imieniu Kadry Obozowej prosimy o dopilnowanie, aby Wasze Pociechy nie brały na
obóz niepotrzebnych zabawiaczy: laptopów, drogich aparatów fotograficznych, konsol do gier
i innych. Organizator i kadra nie bierze odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione cenne
przedmioty. Ewentualne kieszonkowe uczestnik będzie mógł przeznaczyć na zakupy w jednym
sklepie spożywczym dostępnym w Serpelicach.
KONTAKT Z UCZESTNIKIEM
Jeżeli Wasza Pociecha dysponuje własnym telefonem komórkowym, to prosimy o kontaktowanie
się z nią w czasie trwania toalety wieczornej tj. w godz. 21 – 22. Plan Dnia Obozowicza jest
dostępny na stronie www.jersz.pl w zakładce: Obóz Talentów. Umożliwiamy kontakt z dzieckiem
pod nr tel. 501 101 866, ale tylko w czasie trwania toalety wieczornej. Jest to spowodowane dużą
liczbą zajęć programowych, które często odbywają się poza terenem ośrodka. Uczestnicy mają
zakaz zabierania telefonów na zajęcia i posiłki. W czasie trwania obozu można kontaktować się z
nami również za pomocą adresu e-mail: j.slomian@jersz.pl
FOTORELACJA Z OBOZU TALENTÓW
Fotorelacja z obozu będzie dostępna na naszym profilu www.facebook.com/LowcyTalentowJersz
ODBIÓR DZIECKA Z OBOZU
Przy odbiorze dziecka przez osoby trzecie konieczne jest dostarczenie pisemnego upoważnienia od
rodziców wraz z nr dowodu osoby odbierającej. Wzór upoważniania jest dostępny na stronie
www.jersz.pl w zakładce: Obóz Talentów / Pobierz pliki. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu
dziecka na następny tydzień.
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Odzież














2 – 3 x koszulki z krótkim rękawem / koszulki na ramiączkach
2 – 3 x koszulki z długim rękawem
2 x bluza dresowa / polarowa / sweter
2 x długie spodnie
2 x krótkie spodenki / legginsy / spódniczki
Bielizna na każdy dzień pobytu + 1 para zapasowa
Skarpetki na każdy dzień pobytu + 1 para zapasowa
Kurtka przeciwdeszczowa
Piżama
Koniecznie czapka, kapelusz lub chustka chroniąca przed słońcem
Strój na dyskotekę
Strój kąpielowy
Uwaga. Nie warto kupować odzieży tuz przed wyjazdem, ponieważ dzieci
często nie pamiętają co do nich należy i łatwiej gubią rzeczy.



Obuwie

 2 x wygodne obuwie (np. adidasy, tenisówki lub sandały)
 1 x klapki



Higiena













Pasta do mycia zębów
Szczoteczka do mycia zębów
Kubek do mycia zębów
Ręcznik
Mydło + mydelniczka
Szampon do mycia włosów
Żel do mycia pod natryskiem
Grzebień / Szczotka do włosów
Chusteczki higieniczne
Worki na brudną bieliznę/odzież
Dla dziewczynek spinki, gumki, opaski



Pozostały ekwipunek







Mały plecak na wycieczki
Okulary przeciwsłoneczne
Krem ochronny przeciwsłoneczny z wysokim filtrem UV
Środek odstraszający komary
Latarka

