
 
1. Niezbędnik młodego tenisisty: 

 

 Sprzęt tenisowy, rakieta (po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje 

możliwość wypożyczenia rakiety z KT BREAK), buty z gładką, tenisową 

podeszwą (w Wądzyniu gramy na nawierzchni typu sztuczna trawa oraz 

mączka ceglana, na obie polecamy buty na clay) 

 Legitymacja szkolna 

 Lekarstwa, stale podawane, należy zapakować w przezroczystą torebkę i 

na kartce wypisać dane dziecka + sposób dawkowania, wraz 

z zaświadczeniem od lekarza o dawkowaniu lekarstw. 

 Przybory toaletowe, (dla gości hotelowych przewidziane są ręczniki, 

należy jedynie zadbać we własnym zakresie o ręcznik na plażę i basen)  

 Czapka z daszkiem na kort, najlepiej biała, okulary przeciwsłoneczne 

 Krem z filtrem, środki na owady + krem po ukąszeniu 

 Dres (spodnie i bluza, na chłodniejsze dni), dwie pary 

 Krótkie spodenki / spódniczki sportowe 

 Tshirty sportowe (najlepiej białe lub jasne), co najmniej 1szt/dzień 

 Skarpetki sportowe, najlepiej białe, co najmniej 1para/dzień, najlepiej 

2pary/dzień  

 Bielizna osobista 

 Strój kąpielowy na plaże, i basen; ręcznik, czepek, klapki + ewentualnie 

sandały 

 Kurtka  oraz „sztormiak“ (nieprzemakalna), na deszczowe i chłodniejsze 

dni 

 Buty sportowe pełne, dwie pary, na kort plus inne zajęcia sportowe 

 piżama 

 Strój „wyjściowy“, na ewentualne spacery  i obozowe dyskoteki  

 Podręczny plecak 

 Chusteczki higieniczne 

 Napoje i ewentualne przekąski będziemy kupować na miejscu, w 

hotelowej restauracji, lub u trenerów dokonujących zaopatrzenia na 

potrzeby obozowiczów (ze szczególnością woda!) 

 Istnieje możliwość zdeponowania u trenerów pieniążków 

przeznaczonych na kieszonkowe dla dzieci, zalecana suma, nie więcej niż 

10-20zł/ dzień 

 Telefony, aparaty, laptopy,  kamery itp.  , uczestnicy biorą na własną 

odpowiedzialność, KT BREAK odradza wyposażanie dzieci w powyższe 

atrybuty!  Kontakt oraz pełną dokumentację multimedialną, zapewnia 

KTB! 

 

2. Dodatkowe informacje: 

 

 Rzeczy na podróż (ewentualny dojazd z KT Break); kanapka, owoc, woda 

niegazowana lub soczek w małej butelce.  (sugerujemy racjonalny dobór 

ilości jedzenia na przejazd!) 

 Na obozie obowiązywać będzie  zakaz „czipsowania“ i „cocacolowania“!  


