
Lista rzeczy niezbędnych podczas pobytu na obozie organizowanym
przez GKP „ORKA” w dniach 21-29.08.21r.

1. Legitymacja szkolna
2. Minimum 2 pary obuwia sportowego.
3. Dresy lub inny ubiór sportowy (2 komplety).
4. Strój gimnastyczny.
5. Czapeczka z daszkiem.
6. Mały plecak, latarka
7. Odzież na chłodne dni.
8. Strój kąpielowy,czepek, okularki pływackie
9. Kurtka przeciwdeszczowa
10. Oraz inne oczywiste rzeczy codziennego użytku.
11. Rower (sprawdzony stan techniczny), kask rowerowy, mała sakwa 

rowerowa lub mały plecak (nie worek)  
12. Maseczka na twarz (płyny dezynfekujące posiadają opiekunowie)

Telefony kontaktowe: 
kierownik-Damian Zbrzeźny                 604-416-197                         
wychowawca-Michał Niewiadomski     509-036-326
wychowawca-Damian Goetz                 507-528-376

Adres placówki:  Ośrodek Wypoczynkowy „Bory Tucholskie” Okoniny 
Nadjeziorne

II WPŁATY  PROSZĘ DOKONAĆ DO  10.08.21r. NA KONTO KLUBU

PKO BP 05 1160 2202 0000 0000 5985  6989

Inne informacje:
-Zakwaterowanie w pawilonach kolonijnych w pokojach 2,4 osobowych
-Obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty pod nr 36207/KUJ/L-2021
-Uczestnicy obozu objęci są dodatkowym ubezpieczeniem NW 
-Wyjazd 21.08.21r. godz.10.00-parking przy kościele na os.Rządz.
-Powrót 29.08.21r. ok. godz.11.00– odbiór dzieci z parkingu przy kościele.
-Dojazd i powrót  autobusem firmy Sprint Bus. 
-Rowery można przyprowadzać na miejsce zbiórki od godz. 9.15
-Wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną proszę dostarczyć na zbiórce w dniu 
wyjazdu.
-Chęć wykorzystania bonu turystycznego proszę zgłosić trenerom do 
10.08.2021
- Rozliczenie bonu turystycznego podczas bezpośredniej rozmowy 
telefonicznej z właścicielką ośrodka wypoczynkowego p. Anną 
Januszewską tel. 609 778 609
-Faktura na życzenie po wcześniejszym zgłoszeniu trenerom do 10.08.2021
-Telefony dzieci podczas zajęć pozostają u opiekunów i wydawane są po 
kolacji do czasu ciszy nocnej
 -Ewentualny kontakt telefoniczny z dzieckiem  po kolacji 
-Ze względu na sytuację epidemiologiczną prośba o brak odwiedzin
-Program obozu nastawiony będzie na aktywne spędzanie czasu, bez 
przebywania w  miejscach obleganych turystycznie 
-Kremy z filtrami przeciwsłonecznymi posiadają opiekunowie
-Jest możliwość przechowania większej gotówki lub innych cennych rzeczy
u kierownika lub wychowawców ( podpisana koperta i wpisana kwota)


	 Lista rzeczy niezbędnych podczas pobytu na obozie organizowanym przez GKP „ORKA” w dniach 21-29.08.21r.
	 II WPŁATY PROSZĘ DOKONAĆ DO 10.08.21r. NA KONTO KLUBU
	 PKO BP 05 1160 2202 0000 0000 5985 6989

