
INFORMACJE OBOZOWE - SNOW CAMP 2K22 BIAŁY DUNAJEC 

 

WYJAZD: 13.02.2022r - NIEDZIELA 

ZBIÓRKA: 8:30 - Parking basenu Olimpijczyk  Gliwice ul. Oriona 120  

POWRÓT: 19.02.2022r, godziny wieczorne - Gliwice , będziemy informowali na Facebooku jak 

droga powrotna. 

Prosimy aby opiekunowie dostarczyli na miejsce zbiórki oryginalne KARTY KWALIFIKACYJNE 

UCZESTNIKA.  

Umowy prosimy przesyłać w formie elektronicznej na maila: m.swirszcz@interia.pl (osoby, które 

tego jeszcze nie uczyniły, powinny wysłać SKAN umowy do dnia 10.02.2022r, nie zbieramy ich na 

miejscu zbiórki )  

Nalegamy aby każdy uczestnik zabrał 1 walizkę z ubraniami itp + sprzęt narciarski bądź 

snowboardowy. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu (koszt 20/25 zł doba). 

Prosimy "polajkować" naszą stronę na Facebooku, (w wyszukiwarce należy wpisać snowsand) 

będziemy dodawać relacje z obozu.  

Co zabieramy na wyjazd zimowy? 

1. Ubrania 

- kurtkę zimową na stok 

- spodnie zimowe (na śnieg!) 

- spodnie i kurtkę można zastąpić kombinezonem narciarskim 

- podkoszulki 

- bieliznę 

- skarpety narciarskie (min 2 pary) i zwykłe 

- dres 

- klapki, papcie 

- odzież termiczną, kalesony 

- rękawice na narty, rękawiczki 

- szalik, kominiarka 

- śmieszne przebranie na kiczparty � przebranie superbohatera :) 

2. Sprzęt 

- narty, snowboard 

- buty narciarskie, snowboardowe 

- kijki 



- gogle 

- kask (obowiązkowy!!!) 

- sprzęt można wypożyczyć na miejscu 

3. Czego nie zabieramy 

- konsoli do gier 

- komputerów  

- aparatów 

- tabletów 

- za sprzęt elektroniczny jako organizatorzy nie odpowiadamy 

4. Higiena 

- ręczniki (2) 

- kosmetyczka 

- szampon 

- mydło 

- dezodorant (szczególnie młodzież dojrzewająca �) 

- pasta do zębów 

- szczoteczka do zębów 

- szczotka do włosów 

- krem nawilżający cerę (na mróz), pomadka 

- leki tylko przepisane przez lekarza (żadnych apapów itp. Wszystko konfiskujemy, zgodnie z 

ustawą dzieci nie mają prawa mieć przy sobie żadnych leków, oprócz przypisanych przez lekarza 

na receptę) 

- chusteczki do nosa 

5. Dodatkowe 

- dobry humor � 

- gry integracyjne (np. kalambury, 5 sekund, tabu) 

 

 


