INFORMACJE - OBÓZ JK SPORT LATO 2021
Wyjazd 26 czerwca 2021 (SOBOTA) – ZBIÓRKA:
UWAGA - TYLKO JEDEN Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW MOŻE ODPROWADZIĆ DZIECKO DO AUTOKARU.

WYSZKÓW: zbiórka godz. 5.00 - ul. Warszawska 1 (Parking Motelu BIAS)
WARSZAWA: zbiórka godz. 6.00 ul. Nocznickiego 7 (Parking przy szkole)
KARTA UCZESTNIKA OBOZU– wypełnioną i podpisaną oddać na zajęciach do 18 czerwca lub oddać kadrze
najpóźniej w dniu wyjazdu pod autokarem!!!
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA -Wypełnione i podpisane z datą wyjazdu oddać kadrze pod
autokarem!!! Bez tego oświadczenia dziecko nie będzie mogło wsiąść do autokaru.
KARTA I OŚWIADCZENIE - druk do pobrania w zakładce DOKUMENTY na stronie www.jksport.pl
PODRÓŻ: 8-10h (min. 3 przerwy) autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją i pasami bezpieczeństwa.
LEKI na chorobę lokomocyjną (dajemy KADRZE lek w pudełku, podpisany, tak żeby wystarczył na 2 dłuższe
trasy, podać na pół godz. przed wyjazdem)!!!
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie. Wszystkie alergie muszą by wpisane w karcie uczestnika obozu!!!
WODA do picia: Uczestnicy będą mieli stały dostęp do wody pitnej, dlatego prosimy o zaopatrzenie ich w
BIDONY (Najlepiej podpisane!!!)
LEKARSTWA - jeżeli jakieś dziecko musi przyjmować leki na stałe, proszę spakować je w kosmetyczkę,
podpisać, a w środku dołączyć karteczkę z opisem podawania leków oraz zgodą na podawanie ich przez
kierownika obozu – Karolinę Szczerba i oddać kosmetyczkę KADRZE.
Telefony komórkowe: Dzieci mogą mieć ze sobą telefon, jednak ze względów bezpieczeństwa oraz lepszej
organizacji naszej pracy telefony będą wydawane dzieciom po obiedzie 14.15 – 14.45 w pozostałym czasie będą
leżały w pokoju wychowawcy.
Na obóz dzieci mogą zabrać ze sobą gadżety elektroniczne oraz rzeczy wartościowe typu aparat fotograficzny na
własną odpowiedzialność.
KIESZONKOWE max. 100zł: Dzieci mogą mieć zdeponowane pieniądze u kadry w
kopercie podpisanej Imieniem i Nazwiskiem oraz pełną kwotą w nominałach 10zł lub 20zł.
UBEZPIECZENIE - Każdy uczestnik posiada ubezpieczenie NNW (z uwzględnieniem wszystkich zajęć w
programie).
KADRA - W pełni wykwalifikowani instruktorzy, trenerzy, nauczyciele i opiekunowie posiadający uprawnienia
wychowawcy kolonijnego oraz mający doświadczenie w pracy z dziećmi.
ZDJĘCIA - Na naszym profilu JK SPORT na facebooku będziemy starali się wrzucać zdjęcia oraz relacje, aby
mogli Państwo, choć troszkę zobaczyć, jak bawią się Wasze dzieci :)
NIE MA ODWIEDZIN DZIECI NA OBOZIE!!!
Jeżeli z obozu (z autokaru) dziecko będzie odbierane przez kogoś innego niż rodzic/prawny opiekun to
prosimy o wypełnienie upoważnienia do obioru.
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI
Kontakt do kierownika obozu: 502-509-561 - Karolina Szczerba

