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   WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 
Uczestnika Półkolonii Wodnych 2014 !

 Akademia Sportów Wodnych !
1. mały plecak (na ekwipunek)* 
2. ręcznik* 
3. strój kąpielowy 
4. czepek* 
5. klapki 
6. krem do opalania z wysokim filtrem UV 
7. obuwie sportowe, strój sportowy, koszulki T-shirt* 
8. lekka kurtka przeciwdeszczowa /przeciwwiatrowa ortalionowa* 
9. ciepła bluza dresowa z kapturem* lub polar 
10. obuwie wodne - na deskę surfingową (buty wodne) 
11. okulary przeciwsłoneczne. 
12. napój/woda w plastykowej butelce 
13. kanapka lub batonik !
Prosimy podpisać / zaznaczyć rzeczy uczestnika Akademii Sportów Wodnych 
(ubrania np. na metkach). Ułatwia to nam zidentyfikowanie zgubionych przez dzieci 
rzeczy. !
* produkty z logo Grupy Wodnej można nabyć w naszym biurze oraz podczas kolonii. !
Plecak 
- granatowy z niebieskim logo „grupy wodnej”, pojemny plecak z kieszonką na telefon, pomieści 
nawet płetwy i ekwipunek na pływalnię.  
Doskonały na wyprawy rowerowe, piesze wędrówki, zakupy itd. Jako plecak szkolny - świetne 
wspomnienie wakacyjnych przygód!  
Cena 75 zł !
Czepek 
- silikonowy czepek z saszetką, do wyboru biały z granatowo-niebieskim logo lub granatowy z 
białym logo „grupy wodnej”. 
Pozwala z daleka zidentyfikować naszego „grupowicza” w wodzie. Wzmacnia wśród dzieci poczucie 
przynależności do grupy.  
Przydaje się w chłodniejsze dni podczas zajęć desantu z motorówki. 
Cena 18 zł !
Kurtka ortalionowa 
- granatowa z białym logo kurtka ortalionowa, przeciwwiatrowa składana w mały pakiet mieszczący 
się nawet w kieszeni. 
Niezastąpiona podczas rowerowej, kajakowej, pieszej i żeglarskiej włóczęgi!  
Cena 55-75 zł (w zależności od rozmiaru). !
Bluza dresowa z kapturem 
- granatowa, ciepła bluza z kapturem, logo na piersi i na plecach. Wersje z zamkiem lub bez.  
Cena od 75-105 zł (w zależności od rozmiaru i modelu). !
Koszulki T-shirt 
- koszulki typu T-shirt z krótkim rękawkiem, z wysokiej jakości bawełny. 
Limitowane serie szyte na nasze specjalne zamówienie. Unikalne wzory, bardzo trwałe. Praktycznie 
nieścieralne napisy. Zachowują formę i kolor nawet po wielokrotnym praniu. 
Cena 35 zł


