
 
EKWIPU

Poniżej lista mogąca pomóc w 
Proszę nie trzymać się jej sztywno lecz p

dopakować inne "potrzebne" 
Grający mogą zabrać gitarę lub inny mały inst

W razie pytań czekamy
 
LISTA RZECZY 
Najlepiej spakować się do torby 
Mały plecaczek można zabrać z bagażem podręcznym na 

 10-12 sztuk bielizny, 
 10-12 par skarpet, 
 4 sztuki koszulek z krótkim rękawem
 1 bluza z dł. rękawem, 
 1 para krótkich spodenek
 1 pary długich spodni, 
 spodnie dresowe lub cały dres,
 piżama do spania, 
 śpiwór i poduszka „Jasiek”
 polar lub sweter, 
 kurtka i spodnie przeciwdeszczowe (sztormiak)
 czapka z daszkiem lub chustka na głowę,
 czapka ciepła lub kaptur w kurtce,
 strój kąpielowy lub kąpielówki,
 okulary do pływania (maska do nurkowania)
 ręcznik kąpielowy + ręcznik
 sandały, adidasy, tenisówki
 rękawiczki rowerowe lub inne 
 latarka (czołówka), 
 przybory do mycia, czesania, 
 chusteczki higieniczne, 
 krem z filtrem UV do opalani
 środki przeciw ukąszeniom komarów,
 legitymacja szkolna - koniecznie
 telefon komórkowy starszy tani model 

(możliwość uszkodzenia 
 lekarstwa, które dziecko zażywa na stałe  

dawkowania + aviomarin 
 

z 

IPUNEK NA WĘDRÓWKI ŻEGLARSKIE 
„Mazury z JUMBO 2019” 

 
 

Poniżej lista mogąca pomóc w pakowaniu ekwipunku na rejs
Proszę nie trzymać się jej sztywno lecz potraktować to jako podpowiedź i 

dopakować inne "potrzebne" rzeczy. 
zabrać gitarę lub inny mały instrument niekoniecznie fortepian.

 
W razie pytań czekamy na Państwa telefony lub maile.

 bez kółek lub plecaka - nie walizki!!!. 
Mały plecaczek można zabrać z bagażem podręcznym na podróż. 

rótkim rękawem, 

krótkich spodenek, 

cały dres, 

i poduszka „Jasiek”, 

kurtka i spodnie przeciwdeszczowe (sztormiak), 
czapka z daszkiem lub chustka na głowę, 
czapka ciepła lub kaptur w kurtce, 
strój kąpielowy lub kąpielówki, 
okulary do pływania (maska do nurkowania), 
ręcznik kąpielowy + ręcznik zwykły, 

tenisówki lub buty neoprenowe – można też zabrać
lub inne – do wybierania szotów i fałów, 

przybory do mycia, czesania, szycia, pisania, 

do opalania, 
ukąszeniom komarów, 

koniecznie, 
starszy tani model ew. wodoodporny pokrowiec na telefon

zkodzenia – woda, piasek, itd.), 
które dziecko zażywa na stałe  –  zgłosić opiekunowi z kartką 

+ aviomarin (na podróż), 

 żeglarskim pozdrowieniem - AHOJ!!! 
Grzegorz Jurczyk 

pakowaniu ekwipunku na rejs. 
otraktować to jako podpowiedź i oczywiście 

rument niekoniecznie fortepian. 

maile. 

zabrać kalosze, 

ew. wodoodporny pokrowiec na telefon - 

opiekunowi z kartką 


