POLISH SAILING CLUB OF NEW YORK
JUNIORS SAILING PROGRAM
Szkolenie żeglarskie – Rzeczy niezbȩdne i inne.
Proszȩ o przygotowanie niezbȩdnych dzieciom rzeczy w sportową torbȩ
(nie walizkȩ).
Wszystko proszȩ wyraźnie podpisać niezmywalnym mazakiem!
Obuwie:
-sandały
-flip-flops/crocs
-sneakers lub inne miȩkkie sportowe obuwie
-skarpetki
Ubranie:
-kostium kąpielowy
-okularki do pływania
-baseball cap lub kapelusz
-T-shirts 6 sztuk – codziennie czysta (no tank tops, aby chronić ramiona przed słońcem)
-krótkie spodenki 6 sztuk
-długie spodnie 2 pary; najlepiej spodnie dresowe, wygodne, miȩkkie; no jeans! w razie
zmoczenia wysychaja dlugo i są dość sztywne, niewygodne
-bluza z długim rekawem na wieczór
-raincoat lub poncho
-piżama
-majtki
Bed and bath:
-grzebień lub szczotka; dla dziewczynek gumeczki do spinania włosów
-szampon
-mydło w płynie
-szczoteczka i pasta do zȩbów
-rȩczniki 2
-sun block SPF 50 lub wiȩcej
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-lip balm with sun block
-spiwór
-poduszka z poszewką
-małe prześcieradło (twin size)
-małe pojemniki (travel size).
Proszȩ wziąć pod uwage, że odzież pod wpływem soli i piasku może ulec zniszczeniu. Odzież
można posegregować i powkładać w foliowe torby (łatwiej znaleźć i dłużej pozostaje
sucha....).
UWAGA!!! Bardzo prosimy, aby dzieci nie miały przy sobie żadnego sprzȩtu
elektronicznego, w tym również telefonów komórkowych. Dzieci mogą wziąć gry
planszowe, książki, maskotki, ale nie karty (do gry w pokera...). Prosimy nie
dawać dzieciom gumy do żucia i żadnego jedzenia!
Uprzejmie prosimy nie telefonować do nas z pytaniami o samopoczucie dziecka. Rozumiemy,
że rodzice czȩsto bardziej przeżywaja rozłąkȩ niż dzieci (sami też jesteśmy rodzicami....), ale
dla dobra dzieci lepiej bȩdzie uronić ukradkiem łezkȩ i (dzielnie) wytrzymać tydzień bez
pociechy. Dzieci są pod doskonała opieką nauczycieli z wyższym wykształceniem
pedagogicznym i instruktorów żeglarstwa.
Jeden z wychowawców ma kilkudziesiecioletnie doświadczenie w dzialalności harcerskiej. Z
dziećmi całą dobe przebywaja 4 dorosłe osoby, a w ciągu dnia czȩsto wiȩcej. Łącznie w
realizacji programu obozu uczestniczyć bȩdzie co najmniej 12 osób. W miarȩ możliwości
ćpostaramy siȩ kontaktowac z państwem drogą elektroniczną. Serdecznie dziȩkujemy za
wspóɫpracȩ w tej kwestii.
W sprawach wyjątkowej wagi proszȩ telefonować na mój numer: 908-451-8917. Postaram
siȩ oddzwonić jak najszybciej, ale bȩdziemy zajȩci od switu do nocy, wiȩc proszȩ liczyć sie z
tym, że odpowiedź może nie być natychmiastowa.
Przypominam również o kamizelce asekuracyjnej –life jacket PFD III, do nabycia w
sklepach sportowych, np. Sport Authority lub Walmart (można zamówic przez internet).
Z żeglarskim pozdrowieniem
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego,
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