
OBÓZ MŁODZIEŻOWY  CZARNOGÓRA 06 VIII  – 17 VIII 2019. 
 
Opłata za obóz do dnia 15.07. 2019 na konto BT Promyczki (dane na umowie) 

ZBIÓRKA: 06.08.2019 Godz. 9.00  ŁÓDŹ, ul. Wodna 34, przy szkole 
 
POWRÓT: 17.08.2019   ŁÓDŹ, PARKING j.w.,  w godzinach wieczornych  
Spis rzeczy:  

 pantofle, wygodne buty np. tenisówki, lekkie sportowe, klapki na plażę, sandały  

 kurtka przeciwdeszczowa 

 lekkie ubrania: T-shirty, krótkie spodenki, jedna, dwie koszulki/bluzy z długim 
rękawem, jedne długie spodnie 

 na głowę czapki, kapelusze 

 na słońce, kremy z filtrami i po opalaniu,  

 stroje kąpielowe, plażowe  

 aviomarin min 1 - 2 opakowania (10 tabletek)  lub inne leki lokomocyjne – dotyczy 
osób źle znoszących jazdę samochodem 

 leki (w przypadku osób przyjmujących jakieś leki na stałe), mogą się przydać leki do 
ssania na gardło- dzieci mają często chrypkę przy zmianie klimatu, 
przeciwgorączkowe, wapno, inne na drobne przeziębienia 

 środki przeciw komarom 

 ręczniki, środki czystości  

 bielizna (najlepiej tyle zmian, ile jest dni) 

 buty wodne 

 kieszonkowe  (euro) proszę przeliczyć, ile dziecku może być potrzebne: Woda 1.5 l  -
0.5 euro, Cola 2l 1.7 euro, Sok 1l około 1 euro, Hamburger około 1.5 euro, Ciastka  
w cukierni około 1.5 euro, Chipsy około 1 euro 

 ok 20 – 40  zł na ewentualny obiad na granicy  

 ok 200 koron czeskich (niekoniecznie, można płacić w euro), zatrzymamy się na ciepły 
posiłek (na granicy Polski w drodze do Czarnogóry, może być za wcześnie) 

 PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY!!! 

 Kartę EKUZ 

 plecak/torbę na plażę i wycieczki 

 poduszkę i koc na podróż do autokaru 

 
UWAGA:  

  

 komórki, tablety, aparaty fotograficzne, biżuterię itp. – na własną odpowiedzialność.  
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