
UNIWERSALNY SPIS EKWIPUNKU 

       NA WYJAZD DO LONDYNU 
 

ZABIERAMY ZE SOBĄ NA WYJAZD SZKOLNY: 

 dobry humor! 

 bieliznę na zmianę na 7 dni (majtki, skarpety) 

 bluzki z krótkim rękawem (5-6 szt.) 

 piżama (+ przytulanka) 

 długie wygodne spodnie (2 pary) 

 krótkie spodenki (2 pary) 

 kurtkę z kapturem (ochrona przed chłodem i deszczem) 

 sweter lub polar (najlepiej szkolny) (2 szt.) 

 dres 

 czapka lub chusteczka jako ochrona przed słońcem 

 wygodne buty (2 pary) i obuwie „po domu” + klapki pod prysznic 

 strój i rekwizyty do przedstawienia 

 przybory toaletowe i 2 ręczniki (mały i duży) 

 krem ochronny z filtrem  

 chusteczki do nosa i inne potrzebne środki higieniczne 

 kieszonkowe → £60 

 London Scrapbook, klej, przybory do pisania (długopis, kolorowe cienkopisy) 

 teczkę A3, ołówek, gumkę, pastele 

 książkę + (ewentualnie) grę planszową – zespołową 

 torby (reklamówki) na brudne rzeczy 

 płaszcz przeciwdeszczowy jednorazowy foliowy – koniecznie! (niezależnie od kurtki) 

 mały plecaczek 

ORAZ: 

 PASZPORT 

 (w miarę możliwości) telefon komórkowy oraz aparat fotograficzny + przejściówka sieciowa 

do gniazda UK 

 niezbędne leki, które są zażywane na stałe wraz z opisem ich przyjmowania (co i w jakich dawkach – 

do opiekunów) + Aviomarin (jeśli dziecko źle znosi jazdę) 
 

A TAKŻE: 

 ulubione płatki śniadaniowe  mały słoik nutelli/dżemu (180-230g) 

 paczkę sera w plasterkach i/lub kabanosy  przekąski na każdy dzień 

 

WSZYSTKIE RZECZY PAKUJEMY DO JEDNEJ MAŁEJ WALIZKI 

(ewentualnie PLECAKA) – bagaż PODPISUJEMY przed przyjazdem na lotnisko! 

 

Zalecamy spakowanie rzeczy, które bez żalu można narazić na zabrudzenie, czy nawet podniszczenie. 

Na Wyprawę do Londynu nie zabieramy cennych przedmiotów: tabletów, PSP, itp., które mogłyby 

zaginąć. 
 

NIE BIERZEMY NIC PONAD TO, CO ZNAJDUJE SIĘ W SPISIE! 

 

Pamiętajcie o przepisach dotyczących bagażu w samolocie! 

PASZPORT, PIENIĄDZE, TELEFON, APARAT są w bagażu podręcznym. 


