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INFORMACJE – AS SUMMER CAMP SZCZAWNO ZDRÓJ 2020 

ZBIÓRKA - 08.08.2020r  godz. 10.45  ul. Wrocławska (parkingu przy kościele w Kiełczowie). 

WYJAZD- 08.08.2020r  godz. 11.00  ul. Wrocławska (parkingu przy kościele w Kiełczowie).  

PRZYJAZD- 15.08.2020r 

Uwaga!!! Wszelkie leki dla dzieci muszą być zdeponowane u wychowawców, wraz z opisem 

dawkowania i pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów na podawanie leków przez 

wychowawcę 

Dzieci cierpiące na chorobę lokomocyjną proszę zaopatrzyć w odpowiednie leki,  

i zdeponować u wychowawcy. Przed wyjazdem prosimy podać leki na 30 minut przed godziną 

odjazdu autobusu. Kieszonkowe (pieniądze rozmienione po 10, 20 zł) najlepiej pozostawić  

w podpisanych kopertach u wychowawców. 

Potrzebne rzeczy: 

– legitymacja szkolna, książeczka 

zdrowia 

– karta obozowa uczestnika obozu 

sportowego, regulamin obozu sportowego 

oraz oświadczenie rodzica 

– środki do higieny osobistej 

– preparaty przeciwko komarom i 

kleszczom 

– czapka chroniąca przed słońcem 

– podręczny plecak na wycieczki 

– strój kąpielowy 

– klapki, kapcie 

– ręcznik plażowy i kąpielowy 

– filtr UV do skóry 

– buty piłkarskie – korki                                                                                      

– szutrówki lub halówki 

– dres treningowy klubowy!!! 

– sprzęt klubowy !!! 

– spodenki treningowe (kilka par) 

– koszulki treningowe (kilka par) 

– getry lub skarpetki treningowe 

– ortalion lub kurtka przeciwdeszczowa 

– bielizna (proszę uwzględnić codzienne 

treningi) 

– ochraniacze 

– rzeczy do użytku codziennego 

– gry planszowe, i inne
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Prosimy spakować dziecko tak, aby samodzielnie mogło przenieść swój bagaż. 

 

Inne : 

Prowiant na podróż autokarem (kanapki, owoce, woda). Wszelkie słodycze, chipsy, itp., 

powodują złe samopoczucie, nudności, wymioty podczas jazdy. 

Prosimy aby dzieci nie brały na obóz 

- zapasu słodyczy na cały tydzień !!! 

- chipsów, paluszków słonych, orzeszków solonych, napojów gazowanych 

- żywności - wszystkie posiłki są w cenie obozu  

- drogiego sprzętu elektronicznego (nie odpowiadamy za rzeczy zgubione podczas obozu) 

 

Niewskazane są odwiedziny dziecka podczas obozu (wybijają chłopców z obozowego rytmu , 

mogą sprawiać przykrość uczestnikom , których rodzice nie odwiedzili , dezorganizują 

porządek na obozie). 

 

Ze względu na charakter obozu (treningowy, przygotowujący do sezonu), kontakt z dziećmi 

będzie możliwy podczas trwania ciszy poobiedniej, od godz. 14:00–15:00. Kontakt  

do trenerów będzie możliwy w podobnych godzinach: 

 

Kierownik obozu – Trener Grzegorz Lew tel. 721 531 394 

Trener Michał Wandzel tel. 504 362 702 

Trener Kamil Malinowski tel. 535 843 775 

Trener Jacek Koprowiak  tel. 795 696 924  

 

 

 

 

 

 

 


