LISTA RZECZY
które dziecko musi zabrać ze sobą na obóz sportowy do Jarosławca


kimono + pas
	ochraniacze, skakanka
strój sportowy: dres, spodenki krótkie, koszulki 
ubranie na ciepłą i zimną pogodę (dla dziewczynek max 2 sukienki)
nieprzemakalna kurtka
nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe (adidasy, trampki), klapki (przydadzą się na basenie)
	bielizna na każdy dzień (majteczki i skarpetki)
piżamka
czapka z daszkiem
strój kąpielowy lub kąpielówki (szt. 2)
rękawki, kółka potrzebne dzieciom do kąpieli w basenie i w morzu
kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szampon (najlepiej w małych pojemnikach), duży ręcznik plażowy, ręcznik do codziennego używania, grzebień, chusteczki higieniczne, krem z filtrem UV
legitymacja szkolna ( proszę sprawdzić czy na legitymacji jest wpisany numer PESEL potwierdzony przez szkołę i czy jest przedłużona)
worek na brudną bieliznę (np. worek foliowy)
latarki do treningu wieczornego
	mały plecaczek (potrzebny na wycieczki, na plażę) – w ten plecaczek proszę dziecku włożyć na czas podróży autokarem (ok. 3 godz.) np. kanapkę, napój niegazowany lub wodę mineralną, owoce, przekąski – pierwszym posiłkiem w OW będzie obiad około godz. 14.00 (nie dajemy dzieciom słodyczy)
	jeżeli dziecko źle znosi jazdę autokarem proszę podać dziecku 30 min. przed odjazdem środek przeciwwymiotny (zaopatrzyć dziecko w worki foliowe i chusteczki, zgłosić sensei Jarkowi przed odjazdem lub wychowawcy)
sprzęt muzyczny np. gitarę, skrzypce, trąbkę itd. – wykorzystamy przy ognisku integracyjnym oraz podczas sayonary
	pluszaczka – przytulaczka dla dziecka do spania
portfel dla dziecka na drobne wydatki (koniecznie na tasiemce aby dziecko założyło na szyję i nie zgubiło!)







BARDZO WAŻNE!
Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania na miejscu zbiórki, w dniu wyjazdu na obóz do Jarosławca, proszę rodziców/opiekunów o przybycie na spotkanie organizacyjne do szkoły w Chwaszczynie w dniu ….. (o terminie spotkania powiadomimy smsem) , w celu przekazania dokumentów i nw. przedmiotów:
- karta kwalifikacyjna (najlepiej przekazać na treningu sensei Jarkowi – jak najszybciej!!!!)
- legitymacja szkolna 
- lekarstwa
- pieniądze potrzebne dziecku na drobne wydatki
- oświadczenie (jest dołączone do karty kwalifikacyjnej)
- regulamin (musi być podpisany przez rodzica i dziecko)

WAŻNE!
- Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje, należy przekazać wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku. Proszę powiadomić o chorobach i dolegliwościach dziecka. Poinformować o wszelkich nietypowych problemach dziecka (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort dziecka lub innych uczestników obozu (ww. informacje proszę opisać na KARTCE i przekazać na spotkaniu organizacyjnym)
- Pieniądze przekazane dziecku na drobne wydatki przekazać w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i kwotą (wychowawca będzie dziecku przekazywał każdego dnia odpowiednią kwotę i zapisywał w zeszycie) – proszę włożyć do koperty pieniądze w niższych nominałach: 5 zł, 10 zł, 20 zł.  
- Telefony komórkowe będą w depozycie u wychowawców z możliwością udostępnienia dziecku każdego dnia 
 - Legitymacja szkolna (proszę sprawdzić czy na legitymacji jest wpisany numer PESEL potwierdzony przez szkołę i czy jest przedłużona)
- nie dajemy dzieciom słodyczy. Dzieci bez ograniczenia zjadają wszystkie ilości przygotowane przez rodziców. Konsekwencją jest złe samopoczucie, ból brzucha, a nawet wymioty 
- nie dajemy dzieciom dodatkowego jedzenia (zupek w proszku, pasztetów, serów, wędliny). Ośrodek Wypoczynkowy Rafa zapewnia nam pełne wyżywienie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje).
- proszę przypomnieć dzieciom, że każdego dnia bierzemy prysznic i zmieniamy bieliznę 

Przed wyjazdem rodzic/opiekun prawny dziecka powinien:
- uświadomić dziecku, że w czasie pobytu na obozie jego opiekunem będzie wychowawca, i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo kiedy jest chore,
- przypomnieć, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren ośrodka nawet, gdy jest to niewielka odległość od miejsca pobytu,
- nauczyć dziecko jak bezpiecznie zachowywać się na kąpielisku i poinformować, że należy stosować się do poleceń sensei Jarka, wychowawcy oraz ratownika
- dziecko ma natychmiast informować wychowawcę lub sensei Jarka o wszelkich sytuacjach zagrożenia, np. obcych i zaczepiających je ludziach itp.
- nauczyć dziecko jak bezpiecznie zachowywać się na wycieczkach i poinformować, że należy stosować się do poleceń sensei Jarka, wychowawców
- ostrzec dziecko, żeby zawsze i wszędzie pilnowało swoich napojów i nie przyjmowało jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznanych osób
- nie zbliżało się do obcych zwierząt (psa, kota) nawet jeżeli robi wrażenie łagodnego
- do zabawy wybierało miejsca bezpieczne
- nauczmy dziecko zdecydowanie odmawiać, gdy ktoś proponuje mu alkohol, papierosy czy narkotyki, środki odurzające
- zadbajmy aby w bagażu nie znalazły się zapałki lub zapaliczka, lekarstwa, ostre przedmioty np. scyzoryk.

W ramach przypomnienia: 
koszt obozu nie zawiera opłaty za przejazd autokarem (180 zł) i składki egzaminacyjnej (60 zł)

Informacja
1.W niedzielę (tj. 28.07.2019 r.) będzie możliwość skorzystania z udziału we Mszy Świętej w Kościele w Jarosławcu. 
2.Nie planujemy odwiedzin przez rodziców w trakcie obozu.


INFORMACJA DOT. WYJAZU I PRZYJAZDU:
WYJAZD:
Wyjazd na obóz do Jarosławca autokarem z Giełdy w Chwaszczynie ul. Węglowa 5) – wjazd od ul. Tuwima za Lidlem – 22 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) godz. 10.00.
Zbiórka 30 minut  przed zaplanowanym odjazdem.

POWRÓT:
Wyjazd z obozu z Jarosławca autokarem  – 01.08.2019 r. (tj. czwartek) około godz. 10.00.
Przyjazd do Chwaszczyna około godz. 13.00 – 14.00 (Giełda w Chwaszczynie)

