KOLONIJA
CELJSKI DOM V BAŠKI

SEZNAM OPREME, KI JO NAJ IMAJO OTROCI S SEBOJ
Osebni dokumenti: OBVEZNO
• zdravstvena kartica (SLO in EUR)
• osebna izkaznica ali potni list
Za bivanje:
• zobna ščetka in zobna pasta,
• milo, šampon za lase,
• glavnik,
• papirnati robčki,
• platnena vreča za umazano perilo,
• 2-4 velike brisače, 2 manjši brisači,
• zaščitna krema proti soncu (za telo)
ter za obraz in ustnice (visok
zaščitni faktor!!!),
• 1 plastenka 0,5 l (bidon),
• zdravila (če jih mora jemati).

Za dejavnosti: PRIPOROČAMO
• pisalni in risalni pribor, škarje, lepilo,
• beležko za pisanje dnevnika,
• manjši nahrbtnik za na plažo in
pohode,
• rokavčki za neplavalce.

Oblačila in obutev:
• spodnje perilo,
• nogavice,
• pižama,
• kratke hlače
• trenirka,
• majice s kratkimi/dolgimi rokavi,
• vetrovka s kapuco,
• kopalke (najmanj trojne),
• kapa s ščitnikom pred soncem,
• športni copati (tudi za pohod),
• natikači za plažo,
• sobni copati,
• dežnik (majhen, zložljiv),

Za šport in razvedrilo: NI OBVEZNO
• manjši športni rekviziti,
• stripi, zabavniki, pobarvanke,
• inštrumenti (kitara, orglice…),
• USB ključ z glasbo ali risankami,
• razne družabne igre (karte, monopoli, šah,
activity),

PRIPOROČAMO:
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa čisto na vrhu, da jih
otroci lahko obujejo takoj ob prihodu v dom.
Vse stvari niso obvezne, so pa priporočljive. Lahko nam popestrijo dneve s slabšim
vremenom, prihranijo premočenost, ko nas ujame dež, poskrbijo za varno bivanje v domu
in na plaži…
Prosimo, da otrokom ne dovolite vzeti s sabo predmetov višje vrednosti, kot so na primer
pametni telefoni, tablice, slušalke, dražji fotoaparati ipd., saj pri obilici dejavnosti ne bomo
zagotavljali varovanja teh predmetov, hkrati pa motijo dejavnosti. Raje jih med 13. in 14. uro
pokličite na naslednja telefona: +385 51 856 933 (HR) in +386 41 412 417 ali napišete svoje
misli, pozdrave in želje na kolonija.baska@gmail.com, mi pa bomo ta kratka sporočila
predali otrokom.

OBVEZNO VZETI S SEBOJ: OBILICA DOBRE VOLJE IN STRPNOSTI!

