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     KOMUNIAKAT WYJAZDOWY 20ZAKOPANE08  
                 

INFORMACJA ORGANIZATORA IMPREZY: 
Kod imprezy    20Zakopane08    

Miejsce pobytu:   Weronika INN  34-520 Poronin  Suche 7A tel./fax + 18 20 723 03 /18 207 51 10           

 

 

1.Termin: 02.08.2020 – 12.08.2020r.                                                                                                   

 

Kierownik obozu - Grzegorz Urgacz tel. 695-282-488.         

Opieka  pedagogiczna: Zofia Klawonn, Konstancja Szarek, Katarzyna Urgacz, Łukasz Orlikowski,  

Opieka merytoryczna: Bartosz Łukasiewicz, Marcin Smolira, Ryszard Szubartowski.  

Obóz informatyczny zarejestrowany w Kuratorium Oświaty w Gdańsku pod nr 829/POM/L-2020.       

 

2.Opieka medyczna: Ośrodek Zdrowia w Poroninie, a w nagłych przypadkach szpital w Zakopanem.  

 

3.Ubezpieczenie: Na naszych wyjazdach wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem PZU Wojager :  

NNW do 5 000zł (ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych, na które rodzice powinni dodatkowo 

ubezpieczyć). 

                                                                                                                                                            

 4.Transport: Autokar  z klimatyzacją, TV, WC. Firma BT Paweł  posiada wszelkie  konieczne licencje  i 

 zezwolenia potrzebne do wykonywania transportu drogowego osób w kraju i zagranicą. Autokar i kierowcy  

zostaną sprawdzeni przez policję przed wyjazdem.   

Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.  

                                                               

5 Zbiórka wyjazdowa   02.08.2020 r.  Niedziela  godz. 5.45 rano Gdynia PPNT  Al.Zwycięstwa96/98 (parking  

przed Centrum Nauki Eksperyment ) 

Gdańsk  godz.6.15 Dworzec PKS ul.3go Maja (przystanek odjazdów międzynarodowych  

przed dworcem PKS ) Pozostałe miejsca wsiadania wg rozkładu jazdy. Tel. kontaktowy 798-153-115 

POWRÓT Środa   12.08.2020 r w godzinach wieczornych ok  22.00- 23.00 (dzieci będą dzwonić). 

 

 

 6. Wyżywienie: pierwszy posiłek to obiadokolacja pierwszego dnia wyjazdu, ostatni  śniadanie dnia ostatniego 

 Proszę przygotować dzieciom suchy prowiant + picie na drogę  oraz pieniądze (złotówki) na ciepły posiłek. 

 

 7.Jeżeli uczestnik źle znosi jazdę autokarem proszę przygotować odpowiednie leki.  W przypadku konieczność 

wykupienia leków, przepisanych przez lekarza na miejscu, będzie  konsultacja telefoniczna z rodzicami o  

uzyskanie zgody na ich zażycie. 

 

 8.Jeśli uczestnik nieletni przyjmuje lekarstwa, proszę zapakować je do osobnej torebki z dokładnym opisem 

 dawkowania i nazwiskiem oraz przekazać je kierownikowi obozu przed wyjazdem. Niepełnoletnie dziecko nie 

 może samo zażywać lekarstw! 

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez  

uczestników podczas pobytu i w środkach transportu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika w 

ośrodku/hotelu (np. malowanie po ścianach,  wybite szyby, itp.) ponoszą rodzice. 

 

10.Uczestnik obozu jest zobowiązany do stosowania się do regulaminu obozu zawartego w Karcie Uczestnika 

 obozu, który został podpisany przez rodziców oraz uczestnika. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania 

 pod jego wpływem, bądź zażywania środków odurzających, palenia tytoniu, e-papierosów itp.  lub poważnego  

naruszania regulaminu obozu, Organizator może wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w imprezie (dotyczy 

starszych dzieci i młodzieży) 

 

11. WAŻNE : Podpisane karty obozowe uczestnika  i regulaminy należy przekazać organizatorowi 

podczas zbiórki w dniu wyjazdu 02.08.2020r. Proszę o poważne podejście do sprawy, w 

obecnej sytuacji epidemicznej, brak podpisanych dokumentów dyskwalifikuje uczestnika 

z wyjazdu na obóz. 
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Spis rzeczy i przyborów potrzebnych na obozie (przykład) 
 
Sprzęty i przybory: 
 

1. krem z filtrem UV 25-50, okulary przeciwsłoneczne 

2. mały plecak 20-30 litrów 

3. przybory do mycia: mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, 

4. ręczniki -  min.2 (zwykły + ręcznik plażowy), kąpielówki, klapki 

5. grzebień, szczotka do włosów, 

6. chusteczki higieniczne, leki osobiste 

7. nakrycie głowy (czapka z daszkiem lub cienka czapka w góry, ew. kapelusz ) 

Apteczka osobista: 
kilka plastrów samoprzylepnych,  wodoodpornych, bandaż zwykły i elastyczny, opakowanie 
kompresów wyjałowionych, preparat na kleszcze i komary, indywidualne osłony nosa i ust do użycia 
podczas pobytu na wypoczynku (maseczki na twarz., ew. przyłbicę) 

  
Odzież i obuwie: 
 

1. strój kąpielowy, 

2. bielizna osobista– 9-10 szt. 

3. skarpetki  - 8/10 par,  leginsy  

4. pidżama  

5.  obuwie sportowe (adidasy, tenisówki),sandały i do buty do chodzenia po górach 

6. ciepły sweter lub bluza typu polar 

7. lekką kurtkę przeciwdeszczową/ przeciwwiatrową 

8. długie spodnie – 1-2 szt.( drugie ewentualnie od dresu) 

9. krótkie spodenki/spódniczki – 2-3 szt. 

10. sweterek lub bluza z długim rękawem 2 szt. 

11. koszulki bawełniane lub bluzeczki z krótkim rękawem – ok.10  szt. 

 

 

    Telefon do organizatora:   Grzegorz Urgacz  695-282-488 

 


