INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU PAŃSTWA DZIECKA
NA OBÓZ TURYSTYCZNY W GÓRY!
CZĘŚĆ II – PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKA
Niezbędne wyposażenie: ( przy rzeczach / przedmiotach wartościowych, można
wyszczególnić, co dziecko zabiera ze sobą na osobnej kartce.)
1. Wygodne obuwie turystyczne ( sportowe), najlepiej już sprawdzone i rozchodzone
przed wyjazdem, by nie narażać stóp na obtarcia, o możliwie głęboko żłobionym
protektorze, który zapobiegać będzie poślizgom. Obuwie powinno również
usztywniać nogę w kostce tak, by zabezpieczyć ja przed skręceniem ( dopuszcza się
wygodne adidasy).
2. Obuwie sportowe
3. Skarpety cienkie z dużą zawartością bawełny
4. Skarpety bawełniane .
5. Spodnie długie, wygodne.
6. Spodnie krótkie
7. Koszulki letnie – kilka
8. Na chłodniejsze dni wskazana cieplejsza koszula, polar lub ciepły sweter.
9. Strój kąpielowy
10. Nieprzemakalna, lekka kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy
11. Lekkie nakrycie głowy chroniące przed słońcem ( tu organizator planuje zaopatrzyć
w takowe uczestników kolonii )
12. Mały podręczny, lekki plecak na piesze wycieczki, do którego można zmieścić: bluzę,
płaszcz, prowiant.
13. Wskazane okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem UV
14. Legitymacja szkolna.
Jest to ekwipunek zalecany podczas wycieczek i wędrówek po górach. Należy również
pamiętać o wyposażeniu dziecka w bieliznę, środki higieny osobistej, obuwie lekkie na
zmianę w miejscu zakwaterowania, klapki pod prysznic ( basen) itp.

PROSIMY ABY BYŁ TO JADEN BAGAŻ ( TORBA / PLECAK)
Gdy Uczestnik stale przyjmuje leki, proszę o spakowanie ich do plecaka/torby lub
Proszę przekazać je do wychowawcy na zbiórce przed wyjazdem.
( informacje o lekach w Karcie Uczestnika Wypoczynku)
Pieniądze ( kieszonkowe) można na czas przejazdu lub do wydzielana dziecku
podczas wyjazdu przekazać wychowawcom.
( koperta z nazwiskiem i imieniem + kwota - drobne)
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODPOCZYNKU ZALECANE BĘDZIE:
 TELEFONY KOMÓRKOWE WYŁĄCZONE NA NOC
 TELEFONY WYŁĄCZONE PODCZAS WEDRÓWEK GÓRSKICH
I PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU W SYTUACJACH
WYMAGAJĄCYCH SKUPIENIA UWAGI !
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zabrany przez dzieci sprzęt
elektroniczny i telefony komórkowe!!!
BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ „DB – ACTIVE” ORGANIZATOR
OBOZÓW NARCIARSKO – SNOWBOARDOWYCH, KOLONII I OBOZÓW
LETNICH, SPŁYWÓW KAJAKOWYCH, WYCIECZEK
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Szanowni Państwo!

Informacje dotyczące wyjazdu Państwa Dziecka na turystyczny obóz górski
„ PIENINY / GORCE 2019”
w terminie wyjazd 06.07 – przyjazd 16.07.2019 r.

Data wyjazdu

06.07.2019 r. / SOBOTA

Godzina zbiórki

Środek transportu – autokar

Zbiórka – godz. 21.30
Wyjazd – godz. 22.00
Na godz. 21.15 zamówiona będzie Policja do kontroli
autokaru
Planowane miejsce zbiórki - Parking przy ulicy ks. St.
Staszica - przy Kościele p.w. Ducha Świętego
Trasa Koszalin –Grywałd / Krościenko – Koszalin

Adres obiektu

Willa Małgośka ul. Polna 18, 34-450 Grywałd

Kierownik obozu

Dariusz Bryła - tel. 695-591-900

Data powrotu

16.07.2019 r. / WTOREK
Godz. 22.00

Miejsce zbiórki i przyjazdu

Planowana kadra obozu to wykwalifikowani wychowawcy i nauczyciele oraz przewodnicy
górscy. Obóz Letni dla dzieci i młodzieży „ Pieniny / Gorce 2019” jako Placówka
Wypoczynku, zostanie zgłoszona do Kuratorium Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania.

