WAKACYJNE KURSY ŻEGLARSKIE
CO , KAŻDEGO DNIA, POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ W TORBIE DZIECKA?
- minimum 3 komplety koszulek i bielizny
- bluza i spodnie dresowe – najlepiej 3 komplety
- czapka z daszkiem i ciepła czapka na uszy
- kroó tkie spodenki
- buty do wody lub trampki – takie, w ktoó rych dziecko będzie mogło wejsó có do wody
(sandałki bez zakrytych palcoó w i crocsy nie są odpowiednim obuwiem na zajęcia zż eglarskie!)
- kurtka i spodnie sztormiakowe (wodoodporne)
- krem z filtrem
- butelka na wodę lub bidon
- okulary przeciwsłoneczne
- stroó j kąpielowy lub kąpieloó wki
Jesó li są w domu, to roó wniezż przydadzą się:
- pianka
- rękawiczki zż eglarskie (rowerowe tezż dadzą radę!)
Uwaga!
W ubiegłych latach bardzo często zdarzały się ponizż sze sytuacje:
Przykład 1.
Piękna pogoda od rana, 30 stopni, słonó ce. Mama spakowała Krzysiowi do torby tylko koszulkę,
spodenki i bieliznę na zmianę, uznając to za wystarczającą odziezż . Nie przewidziała jednak, zż e
w porze obiadowej przyjdzie burza i po południu temperatura spadnie do 15 stopni i zacznie
mocno wiacó . Krzysó nie miał sztormiaka, ciepłych ubranó i czapki na popołudniowe zajęcia.
Przykład 2.
30 stopni, delikatne zachmurzenie, bardzo silny wiatr. Tata Antka zapakował synowi do torby
tylko kurtkę i kanapkę, zakładając zż e w takich warunkach zajęcó na wodzie nie będzie. Kadra
zdecydowała, zż e ze względu na pogodę przeprowadzi pierwszy blok zajęcó na skimboardach na
plazż y. Antek nie miał pianki, ani innego ubioru do zajęcó w wodzie.
Przykład 3.
25 stopni, pełne słonó ce, brak wiatru. Hubert spędził noc u dziadka, ktoó ry pomysó lał, zż e na
pewno spędzimy cały dzienó na kąpielach w jeziorze. Zapakował chłopcu jedynie kąpieloó wki.
Dzieci miały tego dnia zajęcia na deskach SUP, a po obiedzie trening da optimistach, poniewazż
ruszył się wiatr. Hubertowi zrobiło się zimno po wywrotce na łoó dce. Nie miał ubranó ani butoó w
na zmianę.
Pogoda nad wodą zmienia się bardzo dynamicznie. Nawet jesó li w miesó cie jest
słonecznie i ciepło, to nie znaczy, zż e nad jeziorem będzie tak samo. Prosimy o spakowanie
dziecku wszystkich rzeczy z listy. Istnieje mozż liwosó có zostawienia torby z ubraniami w klubie,
w trakcie całego tygodnia zajęcó . Do domu zabieramy, w takim wypadku, tylko ubrania
brudne/mokre, i następnego dnia donosimy czyste/suche. Odpowiednie zaopatrzenie dziecka
umozż liwia mu komfortowe spędzenie czasu, a instruktorom pozwala na sprawne
przeprowadzenie zajęcó .

W imieniu Waszych pociech – DZIĘKUJEMY!

