
Списак ствари за 15. летњи  

Lucky Star камп  Свилајнац 2023. 
 

 

Поштовани  родитељи, пре поласка на камп требате да предате првом 

тренеру коверту у којој треба да буде: здравствена књижица детета,  

џепарац детета (ситније) и писмо о детету (ако нисте навели на електронској 
пријави за камп). На коверти написати презиме и име детета и колико је 

новца у коверти.  

Молимо Вас да ствари за камп пошаљете по следећем списку 

(засенчене ставке су обавезне): 

 
• Прибор за хигијену: 

Сапун 

Пешкири ( најмање 2 ком. +1 за тренинг) 
Четкица и паста за зубе 

Сапун за прање веша* 

 
• Обућа и одећа: 

Мајице кратких рукава (за сваки дан) 

Мајица дугих рукава 

Беле памучне чарапе (за сваки дан) 

Доњи веш (за сваки дан) 

Шорц (најмање 2 ком) 

Патике (2 пара од којих су једне само за тренинг у сали, а да друге могу да се 

користе за тренинг напољу) 

Папуче 

Капа/качкет 
Купаћи костим/купаће гаће (2 ком) 

Тренерка  

Пиџама 

 
• Медицинска помоћ: 

Алкохол и хидроген* 

Фластер* 

Ханзапласт 
Лекови по потреби детета (ако има сталну терапију) 



Завој ширине шаке* 

Таблете против повраћања* 

 
• Остало: 

Свеска за одбојку 

Оловка 

Ранац 

Бочица за воду 

Штитници за колена 

Фен* 

 
Оверена здравствена књижица 

Наочаре за сунце 

Млеко за сунчање (што већи заштитни фактор) 

 
• Реквизити за рекреацију и забаву*: 

Музички инструмент 
Музички уређај 
Фломастери,оловке  

Шминка, одело за маскенбал 

Фото апарат 
Рекети за стони тенис 

 
НАПОМЕНЕ:  

 
• Ставке обележене звездицом (*) нису обавезне. 

• Све мора да стане у једну што мању торбу и један ранац који може да 

служи и за пут.  
• Препоручујемо да деца у току кампа пију флаширану воду и да не носе 

мобилне телефоне. Један део дана телефони неће бити код деце, а 

ноћу никада. 

• Клуб осигурава све учеснике кампа код осигуравајуће куће. 

 
Полазак из Београда је планиран за 10. јул у јутарњим сатима са 

паркинга  у улици Мис Ирбије (Преко пута je BEO Shopping Center). О тачном 

времену поласка ћемо Вас обавестити SMS поруком 2-3 дана раније, а Ви 

ћете требати да одговорите SMS-ом уписујући име и презиме детета. То ће 

бити потврда пријема обавештења и потврда да дете путује. Треба доћи 



пола сата пре заказаног времена поласка! Полазак из Свилајнца је 17. јула 

средином дана. 

Више информација на тел : 

2861-871;065/8268-507;065/8268-508 
Видимо се на паркингу! 

 

 
 
 

                           Ваш ОК Lucky Star 


