
 

Какво да носят децата 

Необходим багаж за лагеруващото дете: 
Дрехи: 

 8 комплекта бельо 
 4 пижами (от две части) 
 4 чифта къси панталонки 
 6 бр. фланелки с къс ръкав 
 2 бр. фланелки с дълъг ръкав 
 2 бр. дълги панталони (дънки или джинси) 
 2 бр. пуловера или блузи с дълъг ръкав 
 2 бр. якета (тънко и дебело) 
 8 чифта чорапи 
 1 чифт спортни обувки 
 1 чифт планински обувки (или удобни за ходене непромокаеми обувки) 
 1 чифт джапанки 
 Тоалет за галавечерта (по избор на детето) 
 1 спортна шапка 
 1 топла шапка 
 Туристическа бутилка за вода 
 Дъждобран (непромокаемо яке) с качулка 
 Удобна малка раница 

 

Тоалетни принадлежности: 
 Сапун 
 Шампоан/балсам 
 Четка  и паста за зъби 
 Гребен/четка за коса 
 Клечки за уши 
 Спрей против насекоми 
 Слънцезащитен крем с висок фактор 

 
Екипировка за: 

1. Плуване: 3 бр. бански костюми; шапка за плуване;  
2. За езда: необходими са дълги панталони и удобни затворени обувки или ботуши. Не са 

препоръчителни платненките или тенис обувките; 
3. За планинско колоездене: удобни затворени обувки, къси панталонки, фланелка с къс и дълъг 

ръкав, лична каска и наколенки (ако нямате, ние ще осигурим). 
 
За учебните занимания: 

 Несесер с принадлежности за писане и оцветяване 
 
Неща по избор: 

 Книги и материали за четене 
 Дневник 
 Бутилка за вода 
 Музикален инструмент 
 Очила за плуване  

 
 
 



 

Политика за електронните устройства: 
Lucky Kids не препоръчва лагеруващите деца да носят със себе си скъпи електронни устройства като 
електронни игри, компютри, „буклети“ (IРad, galaxy tab и др.) и mp3/CD устройства. 
Лагерът не носи отговорност за счупване или изгубване на гореспоменатите вещи. 
Забележка! Моля, имайте предвид, че Lucky Kids осигурява пране веднъж седмично – за целта децата 
трябва да имат поне един допълнителен комплект дрехи от седмичния минимум.  
По възможност поставете етикети или напишете с перманентен маркер името на детето на всички дрехи, 
за да предотвратим евентуалното им изгубване. 
 
Полезни съвети: 
Подготвянето на багажа е неразделна част от съзряването на детето Ви.  
Препоръчваме то да участва активно в подготовката.  
Осигуряването и подготвянето на този списък  може да Ви бъде от помощ и за бъдещи семейни пътувания. 
 


