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       Informacja dla rodziców 

 

1. Miejsce: Zoom Przygody ul. Turystyczna 10a 23-300 Janów Lubelski 

2. Termin: 27.06 – 06.07.2020                                                                                                                                                                            
Uczestniczy jadą i wracają autokarem. Miejsce odjazdu i przyjazdu to Klub Sportowy Polonia Warszawa (ul. Konwiktorska 6).                       
Odjazd w sobotę godzina 08.30 (zbiórka 08.00), przyjazd w poniedziałek około godziny 13.00. 

3. Opieka:                                                                                                                                                                                                                              
Kierownik obozu: Maliszewski Michał  503 667 744                                                                                                                                                                      
* Kompletny wykaz kadry pedagogiczno – trenerskkiej wraz z kontaktami przedstawimy podczas zebrania z rodzicami. 

4. Baza:                           
- teren zamknięty – chroniony. Nasza grupa jest zakwaterowana na terenie ośrodka jako jedyna,                                                         
- pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami,                                         
- stołówka: posiłki 4 razy dziennie (posiłki serwowane),                                      
- sala gimnastyczna                          
- świetlica                              
- boiska (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, siatkówka plażowa),                                                                        
- strzeżone kąpielisko, piaszczysta plaża, siedziba WOPR, wypożyczalnia sprzętu wodnego 

5. Program             
 SPORT / EDUKACJA / SURWIWAL / REKREACJA / PRZYGODA / INTEGRACJA                        

6. Wyposażenie                          
- legitymacja szkolna,                          
- przybory do pisania,                                         
- pieniądze dzieci mogą przechowywać opiekunowie (pieniądze muszą być rozmienione, w podpisanej kopercie), 

Sprzęt do zajęć sportowych:                                                           
- buty sportowe z płaską podeszwą,                                                           
- mały plecak (potrzebny do spakowania rzeczy na zajęcia sportowe, plaże etc.),                                    
- koszulki i spodenki sportowe,                         
- biała koszulka (festiwal kolorów)                           
- dresy,                           
- ortalion,                                           
- czapka z daszkiem,                         
- rzeczy na basen (kąpielówki, czepek, ręcznik, okularki, klapki – szybkoschnące,)                            
* Na stronie akademia-mm.pl, zakładka Obozy, znajdziecie Państwo więcej informacji dot. wyposażenia oraz innych istotnych rzeczy. 

7. Inne                            
- na obóz dzieci mogą zabrać telefony komórkowe, lecz będą one zbierane przez opiekunów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,                       
- nie przewiduje się odwiedzin dzieci podczas obozu,                                       
- możliwość zabrania na obóz gier typu PSP itp.,                                                         
- proszę przygotować stosowne upoważnienia, jeśli dziecko będzie miało przyjmować jakiekolwiek leki podczas obozu, 

8. Zebranie                                           
Zebranie odbędzie się w terminie 14.05.2020 (czw). Do zebrania należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600zł oraz donieść wypełnione i 
podpisane dokumenty:                                                                                                                                                                                                                                 
a. Karta obozowa                                                                                                                                                                                                                               
b. Regulamin obozowy                       
c. Zgoda na publikowanie zdjęć z wizerunkiem dziecka RODO,                                                
d. Badania / zaświadczenie lekarskie,                       
e. Dane potrzebne do wystawienia rachunku.                      

Prosimy o załatwienie na zebraniu możliwie dużo spraw, tak by nie angażować wychowawców w sprawy mniej istotne w dniu wyjazdu. 


