
Niezbędnik tancerza „BE SNAPPY vol.6”

Godzina i miejsce wyjazdu

Zbiórka o godzinie 11:45 już w najbliższą Sobotę tj. 10 sierpnia :), jak zawsze na parkingu 
szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie (przy ulicy Wiejskiej 11).

Pakujemy walizki do autobusu, wychowawcy po raz pierwszy robią listę obecności i według 
planu wyjeżdżamy o godzinie 12:00.

Dojeżdżamy na miejsce (Ośrodek Wypoczynkowy Waszeta) i lokujemy się w pokojach. 
Zapoznajemy się z regulaminami kolonii oraz terenem ośrodka i idziemy na obiad. Po ciszy 
poobiedniej zaczynamy pierwsze zajęcia :)

Co należy ze sobą zabrać, a czego nie

•strój do tańca (spodnie/spodenki dresowe minimum 2 sztuki, koszulki bawełniane 
przynajmniej 2 sztuki) buty na zmianę typu trampki/adidasy
•ubranie na ciepłą i zimną pogodę (spodenki, koszulki na krótki rękaw, lekkie buty itp.) 
oraz zimną pogodę ( koszulki/bluzy na długi rękaw, spodnie opcjonalnie np. nieprzemakalną
kurtkę i buty)
•kostium kąpielowy, klapki
•ręczniki: ( przynajmniej 3 szt - plażowy/basenowy, duży łazienkowy, mały łazienkowy)
•bielizna na każdy dzień pobytu
•krem do i/lub po opalaniu, żel pod prysznic/mydło, szampon, pasta do zębów, szczotka itp.
•buty na zmianę (ciepłe/letnie oraz treningowe)
•nakrycie głowy np. czapka oraz jeśli ktoś ma, to może też zabrać nakolanniki, ochraniacze 
na łokcie
•coś do spięcia włosów (głównie dziewczyny, choć nie tylko:))
•woda mineralna na treningi (można dać zgrzewkę dziecku do autobusu)
•leki jeżeli dzieci przyjmuje leki proszę je ze sobą zabrać i oddać wychowawcy, chyba że 
dziecko wie jak zażywać lek
•sprzęt sportowy (piłki, badminton, rakietki do tenisa stołowego itp. (piłki do siatkówki 
oraz koszykówki zapewnia Snappy
•woda mineralna na treningi (można dać zgrzewkę dziecku do autobusu)
•latarka jeśli ktoś ma i uzna, że będzie mu potrzebna

Ważne

Jeśli jakiś niepełnoletni uczestnik przyjmuje stale lekarstwa, należy je przekazać opiekunowi 
wraz z załączoną do opakowania karteczką z imieniem, nazwiskiem dziecka oraz dokładnym 
sposobem przyjmowania i dawkowania leku.



Lista rzeczy, których NIE zabieramy lub zabieramy na własną odpowiedzialność!!!

•Nadmiar gotówki
•Tablety i inna rozpraszająca elektronika
•MP3, MP4 i inne playery
•Biżuteria
•Wszelkie pozostałe, zbędne i rozpraszające gadżety.

Jeśli uczestnik będzie nagminnie zdekoncentrowany przez korzystanie z urządzeń/gadżetów, 
bez których według oceny kierownika/wychowawcy może się obejść, dana rzecz trafi do 
wychowawcy i będzie wydawana tylko w określonych godzinach.

Dotyczy to również telefonu!

W takim wypadku w pilnych sytuacjach mogą Państwo dzwonić do kierownika obozu i/lub 
wychowawcy. Dzieci zawsze mogą w pilnych sytuacjach podejść do wychowawcy i skorzystać 
z telefonu.

Niezbędnik można również pobrać i/lub wydrukować, by to zrobić kliknij poniższy odnośnik
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