
Informacje dla rodziców dotyczące wyposażenia dziecka na obozie 

 

W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie 

skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za 

ciężki. Najlepiej, aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak 

podręczny, który będzie potrzebny na wycieczkach oraz na basen. 

Kwota pieniędzy danych dziecku jako kieszonkowe zależy od możliwości 

finansowych każdego rodzica. Każdy rodzic musi przewidzieć, jaką kwotą powinno 

dysponować dziecko w czasie pobytu, aby kupić sobie pamiątki czy potrzebne 

drobiazgi. Zawsze można także przesłać dodatkowe pieniądze na adres ośrodka 

wypoczynkowego „Halicz” PTU Bieszczady Solina 45, 38-612 Solina ze 

wskazaniem odbiorcy. W przypadku młodszych dzieci rodzice powinni 

skonsultować możliwość oddania kieszonkowego oraz wartościowych przedmiotów 

(takich jak odtwarzacze mp3 czy aparaty fotograficzne) do depozytu opiekunom. 

W spakowanym bagażu każdego dziecka powinny się znaleźć (w zależności od 

programu i zmienności pogody): 

• odzież: 

- kurtka przeciwdeszczowa 

- ciepła bluza, polar 

- nieprzemakalne obuwie lub 2 pary na zmianę w przypadku deszczowej pogody( w 

tym: 1 para obuwia sportowego, obuwie na piesze wędrówki po górach, najlepiej za 

kostkę lub sportowe z podeszwą z tzw. bieżnikiem, poza tym kapcie (klapki) 

- ubiór sportowy : dresy, bluza, koszulki 

- ubrania, które można całkowicie zabrudzić na zajęciach garncarskich i szkoleniu 

„bieszczadnika” 

- bielizna na każdy dzień, piżama 

- nakrycie głowy chustka na głowę lub czapka z daszkiem 

- dwa stroje kąpielowe; 

•na basen: czepek, klapki basenowe, okularki, ręcznik, strój kąpielowy (najlepiej 

dwa z uwagi na codzienne zajęcia na basenie) 

• kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i szczoteczka do zębów, mydło, 

szampon, duży ręcznik plażowy i dwa ręczniki, grzebień, chusteczki higieniczne, 

krem z odpowiednim do karnacji filtrem UV, środek na komary, plastry w 

przypadku obtarć od obuwia lub innych; 

• inne w razie możliwości spakowania: 



- gadżety na różne konkursy – mam talent, gala oskarowa, dyskoteka „black & 

white” elementy czarno-białe itp.  

- ulubione: sprzęt rekreacyjno-sportowy, gry, płyty z filmami w czasie podróży 

autokarem, płyty CD z ulubioną muzyką na dyskoteki lub podkład muzyczny w 

czasie konkursów 

• ewentualne lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje, należy przekazać opiekunowi 

wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz 

dokładny sposób dawkowania leku; plastry opatrunkowe i środki higieny osobistej. 

  

• KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA Z NUMEREM PESEL 

 

I najważniejsze co należy zabrać na wyjazd: DOBRY HUMOR!!!! 


