29.07.2022 - 06.08.2022

DRODZY RODZICE!
Przed NAMI wyjazd
summercamp Do jastarnii.
zapraszamy do zapoznania się z
niezbędnymi informacjami przed
wyjazdem.
cieszymy się, że spędzimy
wspólnie ten wakacyjny czas!
Jak wspominaliśmy wcześniej,
dołożymy wszelkich starań by
tegoroczne wakacje mimo
wszystko były wyjątkowe!
kadra humansport

WWW.HUMANSPORT.PL

SZCZEGÓŁY WYJAZDU:
SKOCZÓW: zbiórka 29.07.2022 (piątek), godzina 22:30, Kryta Pływalnia Delfin w
Skoczowie, ul. Górecka 2a. Wyjazd: godzina 23:00
ŻORY:
godzina
23:30,
parking
https://goo.gl/maps/Bsmb7nR5wyjsY1c47

przy

parku

rozrywki

Twinpigs

KATOWICE: godzina 00:20, parking McDonald's (za Ikeą po prawej stronie) aleja
Roździeńskiego 210, 40-959 Katowice
https://goo.gl/maps/8RBUZPfV47p45Bk77
Osoba pilotująca przejazd - Peter Józef 504-216-222
Powrót: 06.08.2022 (sobota) 18.00 - 19.00 do Skoczowa pod Krytą Pływalnię Delfin, wyjazd
z Jastarnii w sobotę 6.08.2022 ok. 08:00-9:00.
Planowany czas jazdy i posiłki: planowany czas przejazdu to ok. 10-12h (w zależności od
warunków na drodze). W trakcie przejazdu będą przewidziane postoje na toaletę.
Pierwszym posiłkiem będzie obiad w sobotę ok godziny 13:00/14:00 (prosimy by dzieci miały
przygotowane śniadanie w plecaku i wystarczającą ilość picia. Ostatnim posiłkiem na obozie
będzie śniadanie w sobotę, a na drogę powrotną dzieci otrzymają prowiant.

OSRODEK:

„DRAGA” Joanna Konkel-Marchwińska
ul. Polna 5
84-140 Jastarnia
+48 606 307 907
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KADRA HUMANSPORT:
Szczypka Jacek – kierownik obozu, (tel. 508 076 264), nauczyciel wychowania fizycznego,
instruktor pływania, instruktor narciarstwa, ratownik WOPR, instruktor nordic walking.
Peter Józef - nauczyciel wychowania fizycznego, trener siatkówki, instruktor narciarstwa
zjazdowego, kocha siatkówkę, narty i rower. Aktywnie spędza każdą wolną chwilę.
Bezeg Bartosz - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor
narciarstwa
Bernas Łukasz - operator kamery, fotograf
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LISTA RZECZY NIEZBEDNYCH NA OBÓZ:
1) Dokumenty/pieniądze:
- oryginał karty uczestnika do pobrania z panelu rodzica
- kieszonkowe (jeśli rodzic sobie życzy wychowawcy mogą kontrolować
wydawanie kieszonkowego. W takim przypadku należy przygotować rozmienione
pieniądze (10/20zł) w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka, kwotą
oraz sugestiami co do wydzielenia kieszonkowego podczas obozu i przekazać je
podczas zbiórki w dniu wyjazdu opiekunom).
- w przypadku gdy dziecko przyjmuje stale leki, zaświadczenie od lekarza lub
informacja od rodziców z dawkowaniem/spisane zalecenia co do sposobu
podawania.
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LISTA RZECZY NIEZBEDNYCH NA OBÓZ:

2) Sprzęt sportowy i ubrania:

- ze względów higienicznych zalecamy by każdy z uczestników obozu posiadał swoją
piankę do pływania. Prosimy także o zabranie cienkiej kurtki wiatrówki w której w
przypadku delikatnego deszczu czy chłodniejszego dnia będzie można pływać. Kto nie
chce kupować pianki może ją wypożyczyć na miejscu za 50 zł na cały turnus!
- krótkie spodenki sportowe (2-3 pary),
- obuwie sportowe (1 para, sandały, klapki),
- spodnie sportowe (maks 2 pary - polar, bawełna, jeans),
- koszulki sportowe (duża ilość, minimum 6-7 sztuk),
- 1-2 bluzy sportowe, polar, kurtka,
- kurtka przeciwdeszczowa,
- wystarczająca ilość bielizny na każdy dzień (duża ilość skarpetek i majtek),
- ręczniki (2 duże i 1 mały),
- strój kąpielowy, klapki,
- zestaw ubrań „town tour” – „na miasto”.
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LISTA RZECZY NIEZBEDNYCH NA OBÓZ:
3) Inne:
- potrzebne kosmetyki do codziennej toalety (mydło, szczoteczka do zębów, pasta)
- plastry,
- chusteczki higieniczne,
- chusteczki nawilżane,
- krem ochronny z filtrem przeciwsłonecznym – najlepiej w sprayu,
- preparaty przeciwko komarom i kleszczom – najlepiej w sprayu,
- latarka,
- mały wygodny plecak na wyjścia.
Prosimy by nie pakować przesadnie dużo ubrań dzieciom - ilości podane wyżej są
optymalne i starczą napewno na cały obóz. Każdy z uczestników dostanie koszulkę
obozową. Będzie możliwość zakupu także naszych firmowych bluz jak w roku
poprzednim w cenie 80 zł (płatność na miejscu - chętne osoby prosimy by miały
przygotowane pieniądze)!
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WAZNE:

Cokolwiek nowego kupią Państwo na wyjazd, prosimy dziecku to pokazać.
Proponujemy włożyć do bagażu wyżej wymienioną listę rzeczy jakie uczestnik
przywozi na obóz, by można było z nią wszystko spakować i dowieźć do domu.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sprzęt zabrany na obóz (komórki,
aparaty, odtwarzacze itp.) oraz za rzeczy zgubione.
Na obozie w ciągu dnia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
Telefony dzieci będą otrzymywać zawsze po kolacji na pół godziny – będzie to czas
poświęcony na kontakt z rodzicami i dzielenie się wrażeniami.
Po przyjeździe dzieci zostaną przydzielone do pokoi z podziałem na dziewczynki i
chłopców. Dzieci mogą same dobierać się w pokojach.
Dokładna lista grup (przydział dzieci do poszczególnych wychowawców) zostanie
wysłana w drugim dniu obozu smsem wraz z numerami kontaktowymi do
wychowawców.
Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie udziału w obozie w postaci pisma,
rachunku czy faktury proszone są o dokładne określenie formy oraz ewentualnych
danych do dokumentu na adres email: info@humansport.pl.
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SUMMERCAMP

JASTARNIA
Informacje dotyczące obozu
będą przesyłane w wiadomościach sms.
Codziennie będą ukazywać się także relacje na
facebooku i instagramie.
Zapraszamy do ślędzenia, komentowania i
udostępniania!
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