
 

 

CHECK LISTA 

CO (między innymi) NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ na Winter Dance Camp Murzasichle’2023? 
(po wypełnieniu w domu weź ze sobą na obóz, będzie łatwiej przy pakowaniu powrotnym) 

 
 
 

WAŻNE DO ZABRANIA! 
 

wpisz powyżej Imię i nazwisko tancerza 

 
przed wyjazdem 
odznacza Rodzic 

 
 

Hurra MAM! 

V 

 

w ostatni dzień obozu 
odznacza tancerz! 
 

Hurra 
MAM! 

V 

 

NIE MAM, 
BĘDZIE AFERA 
 

L 
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK    
wypełnioną Kartę kwalifikacyjną  nie dotyczy 
wypełnione dokumenty COVID-19, wizerunkowe oraz RODO  nie dotyczy 
komplety strojów do ćwiczeń według potrzeb    
mazak do podpisania butelki z wodą     
ciepły sweter i kurtkę    
przybory toaletowe    
własne ręczniki, w tym treningowe    
mały plecak (nie torbę) do noszenia drobnych rzeczy    
bieliznę osobistą w odpowiedniej ilości     
odpowiednią liczbę skarpet w tym skarpety ciepłe    
buty taneczne: baletki, jazzówki i/lub skarpety do ćwiczeń    
kapcie na ośrodek    
dres do zajęć na powietrzu    
ochraniacze na kolana oraz ocieplacze na stawy 
skokowe (getry lub specjalne obuwie) 

   

opcjonalnie rollery/wałki/piłki do masażu    
nakrycie głowy (czapka)    
Kopia książeczki zdrowia dziecka (jeśli w karcie nie ma szczepień)    
2 bandaże elastyczne     
maść rozgrzewająca typu BENGAY i chłodząca typu 
VOLTAREN 

   

tabletki musujące typu Litorsal (elektrolity) oraz magnes    
aviomarin na drogę    
kieszonkowe wg uznania    

 

 



 

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE! 

1. Podczas obozów brak wiadomości i kontaktu z naszej strony z Państwem to dobra wiadomość. 
Tym samym Wychowawcy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zakazu używania telefonów 
komórkowych w trakcie dnia (oprócz wyznaczonych godzin) szczególnie pośród dzieci do lat 12.         
W takim przypadku dzieci (wzorem roku ubiegłego) będą miały wyznaczony czas na kontakt 
telefoniczny. 
 

2. Informujemy, że wprowadzamy bezwzględny zakaz dzwonienia na telefony komórkowe uczestników 
zgrupowania w Ossie po godzinie 21.00. W trakcie dnia prosimy o rozsądek, większość czasu 
tancerze mają zajętego, nie bardzo kiedy mają możliwość odbierania telefonów. 
 

3. Informujemy, że osoby które biorą ze sobą telefony komórkowe, smartfony, złote łańcuszki, 
pierścionki, odtwarzacze CD, magnetofony, aparaty fotograficzne, kamery video, laptopy, 
playstation bądź inne drogocenne przedmioty robią to na Państwa odpowiedzialność.  W przypadku 
zaginięcia organizator, ani wychowawca nie ponoszą odpowiedzialności.  
 

4. Na wyraźne Państwa życzenie wychowawcy zbiorą „kieszonkowe” i będą wydawać dzieciom w miarę 
potrzeb.  
 

5. Koszty ewentualnego zakupu antybiotyków lub leków specjalistycznych pokrywają rodzice.  
 

6. Przypominamy, że zdanie przy punkcie rejestracyjnym wypełnionych dokumentów: karty zgłoszenia 
oraz dokumenty wizerunkowych, RODO i COVID jest bezwzględnie obowiązkowe. Brak 
któregokolwiek z dokumentów uniemożliwi udział w obozie.  
 

7. W celu otrzymania FV zainteresowanych prosimy o przesłanie danych do rachunku wraz z NIP              
na adres mailowy: biuro@reliese.pl 
 

 
Życzymy wszystkim uczestnikom bezpiecznego i pełnego tańca oraz zabawy Winter Dance 
Camp w Murzasichlu!  
 
Nasza Kadra dołoży wszelkich starań, by wzorem lat ubiegłych zgrupowanie zakończyło 
się pełnym sukcesem! 

 
Akademia Tańca RELIESE  

 
 


