
UNIWERSALNY SPIS EKWIPUNKU 

NA BIAŁĄ SZKOŁĘ 
 

Niezbędny ekwipunek: 

1) strój na narty: 

 bielizna termiczna, 

 polar, 

 rękawice – 2 pary, 

 kurtka i spodnie lub kombinezon, 

2) duże rękawice narciarskie lub snowboardowe (powinny być nieco luźniejsze, szczególnie podczas 

nauki jazdy na snowboardzie, gdy trzeba je co chwila zdejmować i zakładać, a jest to niezwykle 

trudne, gdy rękawice są dopasowane), 

3) sprzęt narciarski: narty, snowboard – minimum jeden rodzaj lub jeden i drugi, buty, gogle itp. [sprzęt 

dopasowany, po serwisie (ostrzenie, smarowanie) oraz podpisany], 

4) KASK obowiązkowo + kominiarka. 

 

Ponadto: 

 dobre, wygodne zimowe buty, 

 kurtka zimowa, 

 2 czapki i coś pod szyję (komin, chustka), 

 spodnie długie, 

 T-shirt – 4-5 szt., 

 bielizna osobista, 

 skarpety narciarskie – kilka par, 

 klapki lub inne obuwie do chodzenia po domu, 

 polar, sweter lub bluza – po nartach, 

 spodnie dresowe lub polarowe, 

 pidżama, 

 przybory toaletowe, kosmetyczne, 

 ręcznik, 

 chusteczki do nosa – 3 op., 

 krem tłusty do twarzy lub wazelina, krem z filtrem, 

 książka do czytania, 

 kieszonkowe – ok. 30 zł, 

 ew. leki, które dziecko stosuje w ryzyku przeziębienia (z pisemną zgodą rodzica na podanie leku), 

 5 ulubionych batoników – paliwo energetyczne na stok (lub wspólne batoniki dla całej klasy – 

do uzgodnienia z wychowawcą). 

 

Nie bierzemy: 

 PSP, telefonów komórkowych, tabletów i innych elektronicznych gadżetów. 

 

UWAGA! – Jeśli ktoś nie ma własnego sprzętu narciarskiego, można go wypożyczyć na miejscu. 

Koszt wypożyczenia nart to ok. 50 zł/dzień. 

Szkolenie snowboardowe będzie prowadzone na sprzęcie szkolnym oraz wypożyczonym na miejscu. 

 

Telefony komórkowe są zbędne. Biała Szkoła to czas dzielności i szansa dla Waszych dzieci. Jeśli ktoś 

mimo wszystko koniecznie chce dziecko wyposażyć w telefon, to – zgodnie z informacją podaną 

na zebraniu – telefon będzie dostępny tylko rano u wychowawcy. 


