
Grażyna Pawnuk: 660-612-588, Krystian Stasik: 509-448-450, Ewa Piotrowska: 515-237-286

Obóz Rowerowy-Ustanawiamy Rekord Polski
w Łebie 04.08.2018 - 19.08.2018

Cena za 1 osobę 1900 zł

TYLKO U NAS: USTANAWIANIE REKORU POLSKI



#najważniejsze informacje

ROWER SERWISOWANY - wyposażony w oświetlenie (z przodu w jedno światło
pozycyjne barwy białej i z tyłu w jedno światło odblaskowe i jedno światło pozycyjne
barwy czerwonej), sprawny hamulec, dzwonek.......................................................

- leki zażywane stale (przekazać opiekunom wraz z kartką z imieniem i nazwiskiem, jak podawać),
aviomarin na podróż, maść na ukąszenia komarów, preparat przeciw komarom ....................

- kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem, 1 dres, 2 bluzy - ciepłe, spodnie, spódniczki
2 sztuki – krótkie spodenki – 2-3 sztuki (nie więcej), 6 szt. bluzeczki T-shirt, szorty, getry,
legginsy 7 par skarpetek, 7 par majtek, ciepła piżama, kostium kąpielowy, kąpielówki, czepek
(krem z filtrem UV wg uznania), 1 mały ręcznik, 1 duży kąpielowy, karimata na plażę...............

- przybory toaletowe: szczoteczka do zębów, pasta, kubek, mydło, mydelniczka, gąbka lub myjka,
szczotka do włosów, szampon, krem, chusteczki, grzebień, 2 torby foliowe na brudne rzeczy....

- adidasy, tenisówki, klapki pod prysznic /bardzo prosimy nie dawać dużo butów – max 3 pary/
- strój na dyskotekę ........................................... ............................................
- ukochaną maskotkę oraz książkę do czytania ............................................................
- ulubione nagrania do wykorzystania na dyskotece oraz film na wieczory kinowe......................

Zebranie organizacyjne
Wtorek 5 czerwca 2018 r. godz. 18oo, sala nr 20 w Szkole Podstawowej NR 29
Chorzów, ul. Lwowska 36

(ostateczna możliwość oddania karty zdrowia - celem ubezpieczenia uczestnika obozu)

WYJAZD 4 VIII 2018
POWRÓT 19 VIII 2018

Termin składania roweru, legitymacji szkolnej 3VIII 2018
godz.16-18

Rowery muszą być sprawne, sprawdzone, ze skrtęconą

kierownicą (zabezpieczenie we własnym zakresie)

MAŁY ZESTAW NAPRAWCZY – dętka – 1 szt KASK i ODBLASKOWA KAMIZELKA

Wymagane dokumenty:

- legitymacja szkolna podpisana i podbita na rok szkolny 2017/2018
(nie potrzebujemy karty ubezpieczenia zdrowotnego)

KIESZONKOWE WG UZNANIA (najlepiej w opisanej kopercie po 10 zł na dzień)
Bagaż nie może przekraczać 10 kg

godzina wieczorna podana będzie
na stronie SP 29 do końca czerwca

PŁATNOŚĆ ZA OBÓZ

Zabierz ze sobą dobry nastrój i piękną pogodę

Wszelkie zmiany  dotyczące płatności prosimy ustalić telefonicznie
660612588 lub 601515090 - dziękujemy za zrozumienie.

godzina ranna podana będzie
na stronie SP 29 do końca czerwca

KAŻDY ROWER MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W SPRAWNY DZWONEK, w związku z planem
ustanowienia rekordu Polski w jednoczesnym dzwonieniu na dzwoneczkach rowerowych.

wpłata do na konto klubu w wysokości 500 zł będzie potwierdzała uczestnictwo dziecka27 kwietnia
w obozie - klub zobowiązany jest do dokonania płatności za pobyt w Ośrodku Anna w Łebie

Resztę wpłat prosimy o dokonanie do końca czerwca 2018 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem rachunku za pobyt dziecka na obozie uprasza się

o dostarczenie pełnych danych adresowych do rachunku wraz z wydrukiem całkowitej odpłatności.

Numer Konta Bank Śląski - 73 1050 1243 1000 0090 3028 9111

- z dopiskiem opłata za syna/córkę (podać imię i nazwisko dziecka)


