---- Paklijst Zeilschool de Morra ---Binnenkort kom je naar Hemelum voor een fantastische zeil,- en/of surfweek!
We ontvangen je graag op de zondag om tussen 12.30u en13.30u voor de leeftijden 11 jaar
en ouder. De jongste cursisten tot en met 10 jaar ontvangen we graag vanaf 13.30u. We
zoeken dan gelijk een kamer uit en maken je klaar om zo snel mogelijk het water op te gaan!
We gaan er een te gekke week van maken en op zaterdag om 11.00u is de week weer
voorbij.
Als je een halve week hebt geboekt, dan is de eindtijd op woensdag om 13.00u.
Voor je verblijf bij ons op de zeilschool heb je het volgende nodig:
Toiletartikelen
Voldoende handdoeken
Zwemkleding
Schoenen voor tijdens het zeilen welke nat mogen worden. Bijvoorbeeld surfschoentjes of
oude sportschoenen
Zeil je in de Valk, Tirion of Laerling dan kan je ook (zeil)laarzen en/of sportschoenen
meenemen.
Regenbroek en regenjas voor als je in de Tirion, Valk of Laerling zeilt.
Voor alle overige boten en windsurfen een jas die je over je wetsuit kan aantrekken tegen
wind en regen. ( niet verplicht, maar handig als het koud is)
Korte broek of lange zwembroek voor over je wetsuit als je zwaardboot/catamaran zeilt of
surft.
Warme kleding voor ’s avonds en als het koud is en voldoende zomerse kleding als het
warm is.
Bidon of fles om drinken in mee te nemen op het water.
Pet of zonneklep, zonnebril en zonnebrandcrème
Zakgeld om na het zeilen iets te drinken aan de bar of snoep uit de automaat te kopen,
ongeveer €15,- a €20,00 is voldoende.
Kopie van je zorgpas + telefoonnummer in geval van nood, bewaar dit in je toilettas.

Beddengoed; Op je bed ligt een dekbed met hoeslaken en een kussen met kussensloop
klaar. Dus daar hoef je niets voor mee te nemen!
Het kan handig zijn wanneer je je kleding en andere spullen voorziet van een merkje, dit kan
helpen met het eventueel terug vinden van vergeten spullen en kleding.
Telefoon/muziekdragers
Wij raden je af om een telefoon en/of muziekdrager mee te nemen, het is zonde als deze
tijdens je vakantie kwijt raakt of kapot gaat.
Als je in de groep 7-10 jaar zit is een telefoon niet nodig, op woensdagavond bellen we
gezellig naar huis!
Voor een muziekdrager geld vaak dat dit overlast geeft voor andere cursisten.
Je bent gedurende je verblijf op de Morra in geval van nood bereikbaar op telefoonnummer
0514-581666.
CWO diploma en vorderingenstaat
Als je in het bezit bent van een (CWO) diploma of vorderingenstaat dan moet je deze
meenemen om deze aan te kunnen vullen, een kopie volstaat ook.
Foto’s
Tijdens je verblijf op Zeilschool De Morra worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen we
op de facebook-pagina van de zeilschool zetten of op onze website. Ook zullen sommige
foto’s worden gebruikt in andere reclame-uitingen van Zeilschool De Morra, zoals de
brochure of een flyer. Wanneer je dit niet wilt, geef dit dan door aan de leiding van het
kamp.
Vragen?
Wanneer je nog vragen hebt over je zeilvakantie bij de Morra neem dan contact met ons op
of kijk op onze website www.zeilschooldemorra.nl. Onder de tab ‘FAQ’ proberen we op veel
vragen een antwoord te geven.
Graag tot snel op Zeilschool de Morra!
Zeilschool De Morra
Buorren 31
8584 VC Hemelum
tel: 0514-581666
Email: contact@morra.nl
url: www.zeilschooldemorra.nl

