
NIEZBĘDNIK OBOZOWY 
W celu ułatwienia pakowania przygotowaliśmy dla Państwa poniższą tabelę. 
Podczas przygotowań do wyjazdu mogą Państwo robić notatki w odpowiednich kolumnach.

MAM KUPIĘ POŻYCZĘ

Ciepła bluza

Długie spodnie, dres

Spodnie i bluza do „brudnych zabaw”

Koszulki z krótkim rękawem

Krótkie spodenki

Bielizna osobista

Pidżama

Ręcznik

Przybory do higieny osobistej

Buty sportowe, typu adidasy 

Kalosze

Kurtka przeciwdeszczowa

Klapki pod prysznic

Sandały

Strój kąpielowy

Strój na disco „kicz party”

Czapka lub inne nakrycie głowy

Krem z filtrem

Latarka

Rękawiczki rowerowe/żeglarskie

Kask rowerowy 

Środki przeciw owadom i kleszczom 
(autan, off)

Mały plecak na wycieczki

Kieszonkowe na drobne wydatki

Śpiwór (profil survivalowy i obóz 
młodzieżówy w terminie 28.07-
09.08.2020)

Namiot (spływ kajakowy na obozie 
młodzieżowym w terminie 28.07-
09.08.2020)

DOBRY HUMOR :)



Prosimy o zabranie na zbiórkę wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika, która zgodnie 
z obowiązującymi przepisami jest warunkiem dopuszczenia dziecka do wyjazdu na imprezę.
Rzetelne wypełnienie kart i wpisanie tam wszelkich Państwa uwag (w szczególności
dotyczących zdrowia) zapewni dziecku bezpieczny i udany wypoczynek.
Karta kwalifikacyjna jest do wydrukowania z naszej strony internetowej 
www.AkademiaWypoczynku.com.pl (Zakładka dokumenty)

Adres naszego ośrodka:
Ośrodek wypoczynkowy „Ostrów Pieckowski” w Pieckach koło Mrągowa. (epiecki.pl)
11-710 Piecki tel. 786 866 734, (89) 741 25 21, fax (089) 741 36 9, e-mail:owpiecki@post.pl

W przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji na temat pobytu Państwa dzieci w trakcie
trwania obozu prosimy o kontakt z wychowawcą dyżurnym lub kierownikiem pod numerem 
telefonu 607164969, 501122855 lub innym wskazanym w informacji wyjazdowej, która 
zostanie wysłana tydzień przed wyjazdem. Prosimy o kontakt w godzinach 14.30-15.30. 
Wyznaczenie godzin podyktowane jest udziałem kadry i dzieci w zajęciach sportowych.

Telefony komórkowe dzieci na czas zajęć i na noc będą zbierane przez wychowawców. 
Uczestnicy obozu będą korzystać z urządzeń tylko podczas przerwy poobiedniej 14.00-15.30

Nie polecamy, wręcz odradzamy zabierania ze sobą:
- gier elektronicznych i sprzętu grającego (nie dotyczy instrumentów muzycznych).

Przypominamy, że dzieciom, które chorują na chorobę lokomocyjną należy podać leki co
najmniej 30-60 min. przed wyjazdem.

Z poważaniem,
Organizator obozu, Łukasz Karlak
Tel. 607 164 969, 501 122 855
Adres: ul. Draceny 25H/2 , 04-879 Warszawa, e-mail: biuro@dream-team.com.pl 
www.AkademiaWypoczynku.com.pl, www.dream-team.com.pl
Zezwolenie od wojewody mazowieckiego na działalność turystyczną nr 1030
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