
CHECK LISTA RZECZY NA ZIMOWE SPOROWISKO 2019 
POSTARAJ SIĘ PAKOWAĆ SAMODZIELNIE – BĘDZIESZ WIEDZIAŁ CO POSIADASZ!;) 

 LP. DO ZABRANIA Podpisane? Zabrane? 
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1 Plecak – taki w który zmieszczą się rzeczy na zajęcia (stok/basen)    
2 Pojemnik (lunchbox) na drugie śniadanie (kanapka, jabłko)   
3 Zaadresowana koperta ze znaczkiem – będziemy wysyłać pocztówki…   
4 Torba zamykana - na brudne rzeczy!!!   
5 Strój narciarski/snowboardowy – kombinezon (spodnie + kurtka)    
6 Bielizna termiczna    
7 Rękawice narciarskie (najlepiej 2 pary)    
8 Kominiarka polarowa pod kask (najlepiej 2szt.)   
9 Skarpety narciarskie (2 pary)   

10 Kurtka zimowa i buty zimowe   
11 Rękawiczki + czapka zimowa    
12 Dres sportowy (spodnie + bluza) 1szt   
13 Bluza lub polar lub golf – max 2 szt.   
14 Koszulki z krótkim lub długim rękawkiem – 8szt.   
15 Bielizna (majtki + skarpety) – po 8 szt.   
16 Strój do spania    
17 Szorty –krótkie spodenki 1szt   
18 Kapcie do chodzenia po pensjonacie   
19 Buty sportowe z płaską podeszwą - na halę sportową    
20 Jeżeli masz to przebranie hawajskie - będzie impreza;)   
21 Jak masz ciekawy strój lub maskę  to zabierz - będzie Hollywood Party   
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1 Ręcznik   
2 Strój kąpielowy   
3 Klapki   
4 Jak posiadasz to czepek żółto-czarny Sportteam    
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1 Ręcznik   
2 Mydło w płynie    
3 Szczoteczka i pasta do zębów    
4 Szampon    
5 Krem ochronny do twarzy, szminka do ust itp.   
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 1 Oznaczone narty + kijki / deska  W ZAMYKANYM OZNACZONYM  POKROWCU!   

2 Buty narciarskie/snowboard.. W ZAMYKANYM POKROWCU i OZNACZONE!!   
3 OZNACZONE  gogle i kask narciarski (zabierz kask jako bagaż podręczny)   

Inne.. 
1 Piórnik z kredkami – coś do malowania, kolorowania..   
2 Dla chętnych przytulanka i książeczka do wieczornego czytania   

Lekarstwa (profilaktycznie na przeziębienia) - spakowane w oddzielną kosmetyczkę  
z informacją o dawkowaniu oraz uczuleniach. Lekarstwa prosimy przekazać trenerom na zbiórce autokarowej!  
Na zbiórce przed autokarem należy: 
- poinformować wychowawców o zażywanych przez dziecko lekach 
- w przypadku braku własnego sprzętu narciarskiego przekazać trenerom informacje  
  wzrost/nr buta/waga dziecka i przekazać kieszonkowe na wypożyczenie sprzętu 
- przekazać trenerom kieszonkowe dziecka na karnet narciarski  
- przekazać trenerom kieszonkowe dziecka na wodę i batoniki  (można zabrać własne batoniki itp..) 
Jeśli dziecko cierpi na tzw. „chorobę lokomocyjną” prosimy o informację oraz podanie dziecku przed wyjazdem właściwego leku oraz 
zaopatrzenie go w powyższy lek na drogę powrotną.  
 
Co zabieramy na drogę: prowiant – kanapki, słodka bułka, jabłko lub inny owoc, woda/sok w plastikowej, zakręcanej butelce. Chusteczki 
higieniczne. Książka do czytania/ z łamigłówkami itp. Chętni mogą zabrać bajki na dvd – będziemy oglądać w autokarze. Nie zabieramy na 
drogę napojów gazowanych, słodyczy, chrupek/chipsów, żelek 

. 
UWAGA!  Wszystkie rzeczy dziecka należy podpisać – najlepiej na metce!!! 

 


