Lista Rzeczy Na Kolonie Letnie
(które sugerujemy ze sobą zabrać)
[ ] koszulka z długim rękawem
[ ] koszulki z krótkim rękawkiem
[ ] skarpetki, kilka par na zmianę
[ ] bieliznę osobistą na zmianę
[ ] przybory toaletowe, recznik
[ ] płaszcz przeciwdeszczowy,okulary przeciwsłoneczne
[ ] strój kąpielowy (dziewczynki muszą mieć jednoczęściowy)
[ ] okrycie na głowe
[ ] długie (krótkie) spodnie
[ ] długopis, notes, Pismo Św dla dzieci/młodzieży - o ile ktoś ma
[ ] spiwór (można też wziąć małą poduszeczkę)
Uwaga! Jeżeli spiwory, prześcieradła, kocyki, poduszeczki, ubrania itp, były używane wcześniej na innych obozach,
koloniach czy być może długo nie były używane - uprzejmie prosimy o ich przepranie i wysuszenie w gorącym
powietrzu w suszarkach. Prosząc o to chcemy uchronić i dzieci i nasz obóz przed niepożadanymi
drobnoustrojami, które nieopatrznie mogą być przywiezione do Camp Vista
[ ] sunblock
[ ] dres dwuczesciowy, sweter
[ ] piżama, kapcie
[ ] dwie pary butów
[ ] mały plecak,
[ ] lekarstwa, które używamy
[ ] można wziąć - lecz nie koniecznie: aparat fotograficzny, zegarek, latarkę, prześcieradło (zawijane pod materac)
[ ] na droge do autobusu (miejsc w autobusie nie rezerwujemy) sugerujemy zabrac przekąski i picie
[ ] Przebranie na zabawę czwartkową lub na wieczór pogodny (nie jest to konieczne).
Przypominamy że to jest obóz chrzescijański i charakter przebrań nie może wychodzic poza granice przyzwoitości
[ ] worek/torba na brudne ubrania
[ ] inne rzeczy/ubrania zgodnie z uznaniem
[ ] $50-$100 - Pieniądze na koszulki, bluzy, i pamiątki, canteen, crafts, uzycie pralki/suszarki (przynajmniej $8 w
monetach 25 centowych lub banknotach jednodolarowych)

NIE ZABIERAĆ ze sobą!!!
[ ] telefonów komórkowych ! ***Kochani Rodzice, - jest to nasza ogromna prośba!!! *** "No Cell Phone Policy"
1. Dzieci w ciagu dnia kosztem czasu na zabawę a w ciągu nocy kosztem czasu na odopczynek potrafią
rozmawiać/textować ze sobą co niejednokrotnie sprawia, że są fizycznie słabsze na boiskach czy nad wodą
2. Dzieci z "komórkami" są w ciągłym kontakcie gównie ze znajomymi ze szkoły lub z podwórka czy z chociażby z
rodziną i przez to nie są zainteresowane poznaniem nowych kolegów czy koleżanek.
3. Kochani Rodzice! – jakże często narzekacie na swoje dzieci że „siedzą ciągle na komórkach”. Teraz przed Wami
okazja wysłania dziecka do Camp Vista gdzie komórki nie bedą potrzebne. Skorzystajcie z tej okazji!
4. Zdarza się, że dzieci Państwu mówią że „wszyscy mają telefony”. Jest to wielka nieprawda. Zdecydowana
wiekszość dzieci nie przywozi telefonów. Rodzicom tych dzieci dziekujemy!!!
5. Na terenie naszego obozu mamy telefon stacyjny, z którego dzieci mogą korzystać bezpłatnie.
Telefony komórkowe będą/mogą być dzieciom/młodzieży odebrane przez osoby prowadzące kolonie
[ ] ubrań z nieodpowiednimi napisami/wizerunkami np: promujacymi przemoc, napoje alkholowe, niewłasciwy
stosunek do szkoły, itp)
[ ] napojów w szklanych butelkach, gum do żucia, napoi energetycznych
[ ] fajerwerków
[ ] odtwarzaczy audio, video, radioodbiornikow, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych itp.
[ ] kolczyków noszonych przez chłopaków. Dziewczęta nie mogą mieć kolczyków noszonych w innych miejscach jak
tylko na uszach. Pozwoli nam to na wyeliminowanie wsród dzieci "najtańszego" sposobu zwracania na siebie uwagi
[ ] innych rzeczy, które mogłyby zakłócić przebieg kolonii

www.campvista.org
rganizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione czy uszkodzone podczas kolonii.
Treść powyższego dokumentu może się zmienić
Wiecej informacji na stronie www.campvista.org

