
WAŻNE TERMINY OBOZOWE:

1. DO 3 LUTEGO należy wpłacić ZADATEK (200zł) na konto klubu.
2. DO 20 LUTY należy oddać wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
3. DO 31 MAJA  należy wpłacić pozostałą część pieniędzy za obóz na konto klubu

( BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 73 1600 1462 1889 0936 8000 0001)

Co należy wziąć na obóz LETNI OBÓZ KARATE:

– karta NFZ, brak jej uniemożliwia dzieciom dostęp do usług medycznych w razie zachorowania;
– legitymacje szkolną;
– AVIOMARIN i SIATKI dla osoby z chorobą lokomocyjną;
– bielizna i rzeczy do higieny osobistej;
– kimono i/lub dres na treningi; DUŻO DOBREGO HUMORU :)
– obowiązkowo CZAPKA, lub inne nakrycie głowy;
– SKARPETKI ANTYPOŚLIZGOWE;
– kominiarki na gokarty (nie dotyczy grupy przedszkolnej na 1 tydzień);
– rzeczy na basen – czyli strój kąpielowy i czepek;
– nieprzemakające buty – WYGODNE, do chodzenia po górach + obuwie zmienne do ośrodka;
– BIDON –  podpisany  niezmywalnym  markerem,  by  dzieci  nie  nosiły  litrowych  butelek  z  wodą  na

wycieczki;
– można zabrać: piłki do nogi, kosza, siatki, paletki do ping-ponga i inne sprzęty sportowe, gitary, karty do

gry itp. :)
– krem z dużym filtrem;
– mały plecaczek na wyjścia w góry i basen;
– dzieci  które  zażywać  będą  leki podczas  obozu  proszę  o  poinformowanie  i  przekazanie  leków  przy

wsiadaniu do autokaru (lekarstwa powinny być spakowane do woreczka podpisanego, na kartce umieścić
proszę dawkowanie danych leków);

– kieszonkowe  (max.  100zł  –  najlepiej  po  10zł)  można  przekazać  wyznaczonemu  opiekunowi  przy
wsiadaniu do autokaru, należy spakować w podpisanej kopercie wraz z dokumentami;

– z  telefonów  komórkowych  będzie  można  korzystać  w  wyznaczonych  godzinach,  będą  one
przechowywane w jednym z pomieszczeń opiekunów, dlatego  proszę o przyklejenie do nich kartki z
imieniem i nazwiskiem dziecka, zasadę tą wprowadzamy ze względu na dzieci, które zamiast uczestniczyć
w zabawach obozowych - grają w gry na komórce, kontakt telefoniczny z opiekunami nieograniczony –
numery będą podane przy autokarze;

Klub nie ma możliwości ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu na obóz (choroby uczestnika),
dlatego osoby zainteresowane muszą zawrzeć je osobiście z ubezpieczalnią.

WYJAZD  w sobotę   24 czerwca   o godzinie   9:00   

POWRÓT  w poniedziałek   3 lipca   około godz.   17:00     
     Grupa przedszkolna - w piątek 30 czerwca około godz. 16:00 – 17:00

  
MIEJSCE WYJAZDU I POWROTU ZOSTANIE PODANE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z trenerami.
Mamy nadzieję, że obóz będzie równie udany jak poprzednie :) 


