
INFORMACJA 

Dotycząca wyjazdu na obóz sportowy karate do „Żurawińca” Zwierzyniec koło 
Sierakowa WLKP 

 Turnus 27.01. - 02.02.2020r 

 

1. Wyjazd 27 stycznia 2020 r autokarem o godzinie 11.00 przy hali sportowej GOS w Suchym 

Lesie od strony szkoły podstawowej. Zbiórka 10.30.  

 

2. Proszę zabezpieczyć dzieci w podstawowe leki profilaktyczne i przeciwdziałające 

przeziębieniu typu: rutinoscorbin, witamina C, oraz jeśli zachodzi potrzeba, w środki 

zapobiegające chorobie lokomocyjnej. Oczywiście w sytuacji przyjmowania przez dziecko 

szczególnych leków, proszę o dołączenie do nich informacji dotyczącej sposobu dawkowania. 

 

3. Ubiór należy dostosować do warunków pogodowych ( słonecznych, ciepłych jak i 

chłodniejszych, deszczowych). Pamiętając o charakterze obozu, zabrać strój sportowy i co 

najmniej dwie pary obuwia. W przypadku małych dzieci, bardzo proszę zwrócić uwagę, aby 

dziecko wiedziało, co ma spakowane i znało swoją odzież. Konieczne nakrycie głowy, 

rękawiczki, szalik. 

 

 

4. Wyposażenie uczestników: 

● Latarka+baterie 

● Buty lekkie-adidasy, klapki 

● Buty terenowe 

● Plecak 

● Zeszyt i długopis do notatek 

● Ręcznik duży i mały 

● Przybory toaletowe (mydło, szczoteczka i pasta do zębów, szampon) 

● Spodnie długie min x 2 

● Spodenki krótkie,  

● Koszulki z krótkim rękawem 

● Ciepły sweter, bluza, polar (x 2) 

● Bielizna na każdy dzień 

● Ubranie terenowe (typu moro0 

● Dres 

● Kurtka przeciwdeszczowa, zimowa. 

● Kimono, pas, napięstniki, szczęka, akcesoria treningowe! 

● Dokument tożsamości-legitymacja szkolna 

● Osoby wyrażające chęć przystąpienia do egzaminu na kolejny stopień karate-

dodatkowa opłata w wysokości: 

− 60 zł (cały stopień), 



− 40 zł (belka). 

 

5.  Istnieje możliwość zdeponowania u wychowawców, opiekunów otrzymanego przez dzieci 

kieszonkowego. 

 

6. Prosimy o opisanie bagażu dziecka. 

 

7. Kadra nie odpowiada za powierzone dzieciom telefony komórkowe! 

 

8. Jeśli istnieją uwagi dotyczące dziecka, które z różnych względów nie zostały wpisane do kart, 

prosimy o zapisanie tych informacji na kartce oraz oddanie w kopercie w dniu wyjazdu. 

Konieczne jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej ( najpóźniej w dniu wyjazdu). 

 

9. Telefony opiekunów: 

 

● Mariusz SIEBERT ( 608-331-944  lub 695-444-416) 

 

10.  Powrót dzieci w dniu 02.02.2020 o godzinie ok. 15.00 w miejscu wyjazdu. 

11. Każdy uczestnik musi oddać kartę uczestnika obozu sportowego- dokładnie wypełnioną i 

podpisaną przez opiekunów prawnych!!!!! 

 

Już dzisiaj apelujemy i bardzo prosimy, aby w momencie odbierania swoich dzieci, przyjść 

do wychowawców i podpisać imienną listę dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

pociech. 

 

 

 


