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MIEJSCE  

Hotel Carmen*** 

Armii Krajowej 3 

58-540 Karpacz 

Strona internetowa: http://www.carmen.karpacz.pl/ 
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TRANSPORT 

Wyjazd 
 
Organizator zapewnia transport. Trasa autokaru prowadzi: Środa Wielkopolska, Poznań, Nowa Sól, Karpacz. Poniżej 

zamieszczamy godziny zbiórek: 

 

Zbiórka dzieci na obóz odbędzie się 20.01.2019 roku  o godzinie  5.40   Duża Stacja Orlen w Środzie Wlkp, przy 

wyjeździe na Zaniemyśl. 

 

Przystanek Poznań ok. 6:45 spod Hali widowiskowo-sportowej Arena, znajdującej się przy ulicy 

Wyspiańskiego 33 w Poznaniu. WEJSCIE A 

 

Przystanek Nowa Sól ok. 10:15 - Stacja Paliw Orlen ul. Wojska Polskiego  

 
Powrót 
 
Organizator zapewnia dowóz w dniu 25.01.2019 do Środy Wielkopolskiej, przez Nową Sól ok 16.00, Poznań- Arena 

nastąpi około godziny 18.30, Środa Wielkopolska ok 19:30. W dniu wyjazdu z obozu otrzymają Państwo SMS  

z przewidzianą godzina powrotu, wszelkie opóźnienia związana trasa będą do Państw wysyłana przez Kierownika 

obozu na bieżąco. W przypadku odbioru indywidualnego prosimy informować kierownika obozu na nr tel. 507 203 317. 

Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia, że dziecko odbieramy 

wcześniej i bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. 

 

NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA 

ODZIEŻ (TRENINGI) 
 
Hala 
 

✓ 3 komplety stroju sportowego (koszulki, spodenki, getry), zawodnicy Akademii zabierają oficjalne komplety  

✓ dres x2, bluza z długim rękawem x3,  

✓ obuwie sportowe (z płaską podeszwą) na halę 

✓ korki lub turfy na sztuczne boisko 

✓ odzież termiczna! 

 

Mile widziane: ochraniacze, rękawice bramkarskie oraz strój Akademii Piłkarskiej Reissa. Sprzęt techniczny zapewnia 

organizator. Większość z podanych rzeczy można nabyć poprzez sklep internetowy http://footballpro.pl/. 

 
Narty 

✓ spodnie narciarskie lub kombinezon 

✓ kurtka narciarska 

✓ skarpety narciarskie 

✓ rękawice narciarskie 

http://footballpro.pl/


 

 

 

✓ bielizna termiczna 

✓ czapka, szalik, okulary 

✓ Narty, buty narciarskie, kijki, kask (DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH SPRZĘT!) - Osoby nie posiadające własnego 

sprzętu prosimy, aby przygotowały 100 zł (30 zł/ dzień + 10 zł dodatkowo, na ewentualne szafki). Po 

wypożyczeniu każdy uczestnik otrzyma paragon od wypożyczalni.  

 
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, celem zaznaczenia chęci transportu grupowego, transportu 
sprzętu lub chęci wypożyczenia sprzętu na miejscu. 
 
LINK: https://goo.gl/forms/Y3b6oYoQDhx4JzI62  
 
Inne 

 

• ręcznik, żel pod prysznic, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, 

• czapka rękawiczki, szalik,  

• ciepła odzież zimowa 

• podręczny plecak 

• legitymacja szkolna,  

• bielizna, odzież, piżama 

• buty na zmianę (proszę pamiętać by obuwie nadawało się do chodzenia po piasku) 

• nieprzemakalną i wiatroszczelną kurtkę z kapturem  

• dobry humor ☺ 

 
 
Rozrywki zapewnione przez organizatora 
 

• Gry i zabawy ruchowe, 

• Kulig 

• Zjazdy na nartach ( 3 razy w tygodniu po 2h) 

• Zwiedzanie z przewodnikiem 

• Trening 1 raz dziennie na Hali Sportowej 

• Dodatkowe gry i konkursy 

 

OPIEKA MEDYCZNA 

 

• Centrum Medyczne Karpacz S.A., ul. Myśliwska 13,  58-540 tel. 883 358 138 

• Organizator zapewnia dodatkowe ubezpieczenie NNW. 
 

 
ASPEKTY ORGANIZACYJNE 

 
• Prosimy o dostarczenie produktów do spożycia przed wyjazdem, jeśli wymaga tego dieta.  

• Sugerowany kontakt telefoniczny z dzieckiem na ciszy poobiedniej. Zalecamy wcześniejszy kontakt z kierownikiem 

obozu w celu weryfikacji ustalonych godzin kontaktowych. 

• Podczas zajęć uczestnicy wypoczynku nie korzystają z telefonów, telefony wydawane są uczestnikom podczas 

ciszy poobiedniej tj około godziny 16:00. Przez cały czas można się kontaktować na nr Kierownika obozu. 

• Zgłoszenie przyjazdu rodziców w trakcie trwania obozu powinno nastąpić dzień wcześniej telefonicznie do 

kierownika obozu. 

• W przypadku przyjmowania leków, proszę o wypełnienie oświadczenia znajdującego się na końcu niezbędnika 

oraz dostarczenia dokumentu kierownikowi w dniu obozu. 

https://goo.gl/forms/Y3b6oYoQDhx4JzI62


 

 

 

REGULAMIN OBOZÓW 

1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna 
grupy. 

2. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz 
posiadania i zażywania środków odurzających.  

3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00. 
4. Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. 
5. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody 

wychowawcy. 
6. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

a) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców, 
b) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 
d) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu, 
e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, 
f) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego, 
g) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu, 
h) dbać o higienę i schludny wygląd. 

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko 
pod jego nadzorem. 

8. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 
niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

9. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika. 
10. Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy 

cennych i wartościowych (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, inne urządzenia elektroniczne) 
oraz pieniędzy. 

11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, 
a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W 
takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 
48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do 
przekazania dziecka pod opiekę Policji. 

12. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod 
nadzorem opiekunów. 

13. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. 
14. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy 

wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 
 
 
 

KONTAKT 
 

Na miejscu: 
Paulina Szymańska 
Kierownik obozu 
tel.: 507 203 317 
e-mail: p.szymanska@sportujmy.pl 

W biurze (sprawy organizacyjne): 
 
Koordynator projektu 
tel.: +48 519 400 071 
e-mail: info@sportujmy.pl 

  

mailto:info@sportujmy.pl


 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
WYRAŻAM ZGODĘ NA DORAŹNE PODANIE LEKÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH W 

PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NAGŁEJ DOLEGLIWOŚCI U DZIECKA 
.................................................................. 

Nazwisko i imię dziecka 
 

Dziecko uczulone jest na: 
1 ......................................... 
2 ......................................... 

 
.......................................... 

(czytelny podpis rodzica lob opiekuna) 



 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

PROSZĘ O PODAWANIE LEKÓW MOJEMU DZIECKU 
 

…………………………………………………………………………. 
Nazwisko i imię dziecka 

 
ZLECONYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ, ZGODNIE ZE 

ZLECENIEM. 
 

                                      .................................................... 
                                                    (czytelny podpis rodzica) 

 


