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DZIECI Z BRZESKA I OKOLIC 

Wyjazd Brzesko:  10.08.2019- parking przy cmentarzu komunalnym, godz. 9:00 – prosimy o 

przybycie minimum 15 minut wcześniej.   

Rowery przywozimy na parking przy cmentarzu komunalnym wraz z Dziećmi o godzinie 9:00. Prosimy 

aby rowery były podpisane na ramie „Imię nazwisko Dziecka”. Z roweru demontujemy lampki oraz 

liczniki.  

Wyjazd Kraków: 10.08.2019- parking przy Leroy Merlin w Modlniczce, godz. 10:00, wraz z rowerami 

- prosimy o przybycie minimum 15 minut wcześniej.   

 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO OBOZU 

Prowiant na drogę: Prosimy o przygotowanie Dzieciom prowiantu na podróż w podręcznym 

plecaczku. Unikamy napojów gazowanych oraz dużej ilości słodyczy.   
Rower:  
- przygotować aby był technicznie sprawny, zachęcamy do wizyty w serwisie 

- demontujemy z roweru światełka, liczniki itp. W transporcie takie rzeczy mogą nie przetrwać. 

Sprzęt związany z rowerem, który należy zabrać: 

- Dętka w rozmiarze koła roweru 

- mały plecak  

- kask 

 

Rzeczy które warto spakować (podane są te przydatne do zajęć z wyłączeniem podstawowych 
ubrań i wyposażenia, które zabiera się na każdy wyjazd): 
- czapka z daszkiem 

- koszulki sportowe (2-3, nie bawełniane) 

- ciepły polar 

- kurtka przeciwdeszczowa  

- pełne buty (2 pary)- w tym sportowe 

- sandały i/lub klapki 

- środek na komary, kleszcze 

- krem do opalania  

- buty wspinaczkowe (niekonieczne)- jeżeli dzieci posiadają lub nie stanowi to problemu dla rodziców  

- buty na zajęcia wspinaczkowe najlepiej jeżeli mają w miarę twardą podeszwę. 

- ręcznik plażowy 

- dla chętnych na biwak (nocleg przy ognisku w szałasie zbudowanym przez siebie lub namiocie) – 

zabieramy śpiwór, karimatę, latarkę (może być czołówka).  

- pozostałe rzeczy, które wydają się państwu niezbędne i nie są wymienione  

 
Leki stale zażywane: 
Prosimy o spakowanie do osobnego pojemnika, woreczka itp., opisać i podać dawkowanie. 

Pozostałe leki (jeżeli uważają Państwo, że powinno dziecko mieć ze sobą) – pakujemy również do 

osobnego woreczka, podpisujemy imieniem i nazwiskiem. 

 
Pieniądze: 
Po przyjeździe do ośrodka będzie można zdeponować pieniądze u wychowawcy grupy. Można 

również przekazać kopertę na zbiórce przed autokarem (koperta musi być opisana: „Imię Nazwisko, 

suma”).  
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Jeżeli dziecko choruje na chorobę lokomocyjną to proszę pamiętać o podaniu odpowiednio wcześniej 

leku.  

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. 

 


