
OBÓZ  DZIWNÓW
Pobyt na obozie sportowym organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy „As” Zielona Góra

 

 Adres: Ośrodek „MOSiK” Dziwnów, ul. Władysława Reymonta 10       72-420 Dziwnów

Termin: 06.07.2020-14.07.2020

Wyjazd: Zbiórka 06.07.2020 (poniedziałek) na parkingu naprzeciwko przychodni „Olimp” w godzinach

porannych (dokładna godzina i potwierdzenie miejsca zostanie potwierdzone przez trenera drogą

telefoniczną na kilka dni przed planowanym wyjazdem) 

Powrót: 14.07.2020 w godzinach popołudniowych (prosimy o kontakt telefoniczny)

 

Dzieci mają zapewnione zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych. W każdym pokoju znajduje się

łazienka oraz telewizor. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.

Do naszej dyspozycji jest hala sportowa na terenie ośrodka, dodatkowo będą na niej dostępne nasze

plansze, trampoliny oraz materace. W bliskim sąsiedztwie ośrodka mamy plaże (300m), siłownie na

świeżym powietrzu, park, place zabaw oraz sklep (polo market, biedronka).

Głównie zawodnicy uczestniczyć będą w zajęciach sportowo – treningowych (na hali oraz na świeżym

powietrzu), a także grach terenowych, zabawach na plaży i w samym plażowaniu, wyjściach „do

miasta”. Dzieci są stale pod opieką każdego z trenerów biorących udział w zgrupowaniu ( 3 opiekunów –

trenerów). Aby zapewnić opiekę podczas zabaw w wodzie miejsce plażowania to teren strzeżony przez

ratowników. Najbliższa przychodnia lekarska jest w odległości 500m od ośrodka.

 Co zabrać:

-  prosimy nie pakować zbyt wielu rzeczy (tak by mogli to sami przetransportować)

- każdy uczestnik musi być wyposażony w maseczki wielokrotnego użytku (minimum 2 sztuki)

 

Lista rzeczy niezbędnych na obóz została do Państwa wysłana drogą mailową przez trenera. W

przypadku nieotrzymania tej listy prosimy o kontakt z trenerem. 

 

- należy nam dostarczyć przed obozem aktualne badania lekarza sportowego

- Konieczne jest dostarczenie wypełnionej karty obozowej i oświadczenia COVID-19 (do pobrania na

naszej stronie www.uksas.pl) oraz ksera książeczki szczepień! 

 

Telefony kontaktowe do trenerów:

Natalia: 509 370 677

Kuba: 505 178 678

Arek: 783 468 541

 

Jest to obóz sportowy więc odwiedzin rodziców tutaj nie przewidujemy!!! (Jest to

również zalecenie Ministerstwa Zdrowia)

 

Dzieci są ubezpieczone przez KLUB UKS „AS” (ubezpieczenie NNW) w podstawowym zakresie


