
Sea Sun Fun S.T.E.A.M. & Robotics International Camp
Τι πρέπει να έχουν τα παιδιά μαζί τους

Στην κατασκήνωση ζούμε μέσα στη φύση, γι αυτό δε συνιστούμε στους γονείς να δώσουν στα παιδιά 
τους μια πολύ ακριβή βαλίτσα. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου των σκηνών, τοποθετούμε τις 
βαλίτσες των κατασκηνωτών κάτω από τα κρεβάτια τους. Γι’ αυτό, πολύ ογκώδεις βαλίτσες μπορεί να 
μη χωράνε και να μειώσουν τον αξιοποιήσιμο χώρο σε μια σκηνή.

Απαραίτητα Εφόδια

● Υπνόσακος

● 2 σεντόνια

● 2 μαξιλαροθήκες

● 1 μικρό μαξιλάρι

● 14 εσώρουχα (μέχρι το επισκεπτήριο)

● 14 ζευγάρια κάλτσες

● 14 μακό μπλουζάκια (t-shirt)

● 6 σορτσάκια-βερμούδες

● 2 μακριά παντελόνια ή φόρμες

● 2 φούτερ ή φλις

● Πιτζάμες

● 1 ζευγάρι κλειστό αθλητικό παπούτσι

● 1 ζευγάρι σανδάλια ή αθλητικά

● 1 ζευγάρι σαγιονάρες

● 2 Μαγιό, Καπέλο, Αντηλιακό

● 2 πετσέτες θαλάσσης

● 2 πετσέτες μπάνιου

● 2 πετσέτες προσώπου

● Σαπούνι χεριών και σαπουνοθήκη

● Σαμπουάν-Αφρόλουτρο-Σφουγγάρι

● Αντιφθειρική λοσιόν

● Οδοντόβουρτσα-οδοντόκρεμα

● Χτένα

● Τσαντάκι (πλαστικό ή αδιάβροχο) που να χωράει τα παραπάνω

● Αντικουνουπικό

● Σακίδιο εκδρομών 50 λίτρων

● Φακός

● Παγούρι 1 λίτρου και άνω

● Μονωτικό υπόστρωμα (carry mat)

● Αδιάβροχο με κουκούλα

● Σάκος για τα άπλυτα



Sea Sun Fun S.T.E.A.M. & Robotics International Camp
Τι πρέπει να έχουν τα παιδιά μαζί τους:

Όλα τα ρούχα πρέπει να αντέχουν στο νερό, τη σκόνη και τη διασκέδαση! Παρακαλούμε, μη φέρετε 
καινούργια ή ακριβά αντικείμενα!

– Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγράψει το όνομα του παιδιού σας σε οποιοδήποτε αντικείμενο και ρούχο 
του! Χρησιμοποιείστε μαρκαδόρο που βγαίνει μετά από το πλύσιμο. Βάλτε ετικέτα σε οτιδήποτε θέλετε 

να μη χαθεί!

Προαιρετικά

● Μουσικά όργανα

● Βιβλία-περιοδικά

● Παιχνίδια

● Είδη ζωγραφικής-χειροτεχνίας

● Σημειωματάριο-μολύβι

● Ενυδατικό χειλιών

● Ενυδατική κρέμα

● Αποσμητικό

● Μάσκα-Βατραχοπέδιλα

Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων η Eduact και η κατασκήνωση δε φέρει ευθύνη!

*Τα παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους τίποτα σχετικό με την ρομποτική ή τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες στις οποίες θα λάβουν μέρος, όλα τα σχετικά εργαλεία και υλικά είναι παροχή του 

προγράμματος.


