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Nareszcie urlop! 

Jakie masz plany wakacyjne w tym roku?  

Kliknij na właściwą zawieszkę i przejdź do 

listy kontrolnej zgodnej z Twoimi planami. 
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rowerowa  

Piesza

wędrówka 

Wypoczynek

na plaży 



Urlop z 

dzie
ćm

i

  

 odzież i śliniaki

 butelki i smoczki

 plecak na wycieczki

 body, bielizna, śpioszki

 krem słoneczny

 czapeczka

 odzież kąpielowa

 motylki lub koło do pływania

 odzież chroniąca przed słońcem

 kremy nawilżające i na rany

 pieluchy i nocnik

 zabawki

 światło nocne

 babypghon

 wózek dziecięcy

 zapięcie szyfrowe ABUS

 kłódka wspomnień ABUS
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Wyprawa

rowerowa 

  

 rower

 kask rowerowy ABUS

 zapięcie rowerowe ABUS

 sakwa rowerowa ABUS

 kłódka wspomnień ABUS

 sakwy wodoszczelne

 czapka, okulary, krem ochronny

 odzież ochronna

 kamizelka odblaskowa

 zestaw pierwszej pomocy

 dętka, pompka

 łatki do dętki

 mapa, nawigacja

 artykuły spożywcze, napoje

 latarka

 Kamera
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 mata/ręcznik plażowy

 ręcznik

 klapki

 kapelusz lub czapka

 okulary słoneczne

 parasol słoneczny

 materac dmuchany

 krem do opalania

 napoje

 lodówka turystyczna

 gry plażowe

 maska, fajka, płetwy do nurkowania

 kamera

 odtwarzacz muzyki

 książki

 kłódka wspomnień ABUS

 zapięcie szyfrowe ABUS 

Wypoczy
nek

na plaży 
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 namiot, śledzie, mata

 łopatka turystyczna

 mata termiczna

 środki do zmywania

 kocher turystyczny i zapalniczka

 odzież outdoorowa

 gaśnica ABUS 

 naczynia i sztućce

 artykuły spożywcze, napoje, przyprawy

 lodówka turystyczna

 apteczka tuurystyczna

 lampa campingowa 

 stolik i krzesła

 worki na śmieci

 kłódka wspomnień ABUS

 zapięcie szyfrowe ABUS 
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 kombinezon neoprenowy, płetwy, 

 rękawiczki

 maska i fajka do nurkowania

 pas ołowiany i BCD

 nóż i kompas

 dziennik nurkowania

 boja

 antypoślizgowe buty i skarpetki

 krem do opalania wodoodporny

 regulator oddychania

 strój kąpielowy

 latarka do nurkowania

 legitymacja nurka

 ubezpieczenie podróżne i do nurkowania

 badania lekarskie

  kłódka wspomnień ABUS do stosowania

  nad wodą

 ręcznik

 pojemnik wodoszczelny na cenne  

 przedmioty

 kamera do nurkowania

Nurkowanie
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 plecak 

 bidon, naczynia, sztućce

 batony energetyczne, artykuły 

 spożywcze, napoje

 śpiwór i karimata

 namiot lub pałatka

 skarpety

 buty do pieszych wędrówek

 spodnie trek
kingowe, kurtka wodoodporna 

 kamizelka outdorowa

 apteczka pierwszej pomocy

 mapa i przewodnik

 kompas

 latarka

 lornetka

 środki do mycia i zmywania

 aparat fotograficzny i ładowarka

 telefon z ładowarką

  kłódka wspomnień ABUS 

 zapięcie szyfrowe ABUS

Piesza
 

wędrówka
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