
 

OBÓZ SPORTOWY POLONII KRAKÓW CAMP’2018 
informacja dla rodziców uczestników 

 

OGÓLNE INFORMACJE:  
Data: 10-17 sierpnia 2018 (piątek - piątek). 
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, Świnna Poręba 216. 
Dane kontaktowe: Trener każdej grupy lub kierownik obozu Chechelski Rafał, tel 794 65 45 49 

 

LISTA RZECZY NEZBĘDNYCH NA OBÓZ:  
- środki higieny osobistej (mydło, szampon, pasta do zębów i szczoteczka, ręcznik), 
- wyposażenie treningowe (na każdą pogodę: dres/ortalion, krótkie spodenki, koszulki treningowe, stroje 
meczowe, kilka kompletów, ochraniacze, getry), 
- bielizna, skarpetki, 
- strój przeciwdeszczowy, ciepłe ubrania, 
- ubranie do spania, 
- buty do gry w piłkę: korki na trawę naturalną + obuwie halowe halowe, 
- buty turystyczne, 
- klapki do kąpieli, obuwie do codziennego chodzenia po szkole, 
- bidon na napoje (podpisany), 
- legitymacja szkolna, 
- CZAPKA Z DASZKIEM (od słońca) 
- proszę nie dawać dzieciom paczek z jedzeniem, słodyczami, napojami itp. dzieci mają zapewnione 
całodzienne wyżywienie oraz wodę na treningi, 
- zakaz zabierania wartościowych przedmiotów (np, konsol, odtwarzaczy mp3/mp4, itp).  

PRZYPOMINAMY o oddaniu przy autokarze przypisanemu do dziecka trenerowi:  
- pieniądze na własne potrzeby dziecka (w kopercie - opisane imieniem i nazwiskiem wraz z kwotą, 
najlepiej po 10zł),  

- ewentualne telefony komórkowe - z uwagi na specyfikę obozu sportowego, zależy nam na grze w piłkę 
nożną a nie na komórkach. Dziecko może zabrać ze sobą telefon komórkowy, lecz kontakt z nim będzie 
możliwy tylko w godzinach przerwy poobiedniej ok. godziny 14.00 - 14.30 (godziny mogą ulec 
jednorazowym zmianom w przypadku całodziennych wycieczek). W sprawach pilnych możliwy jest 
całodzienny kontakt z kierownikiem obozu.  

- odwiedziny - z uwagi na bliską odległość i charakter obozu nie przewidujemy odwiedzin.  

- zabrania się uczestnikom obozu posiadania jakichkolwiek lekarstw,  
- lekarstwa - w przypadku gdy jakieś dziecko zażywa na stałe leki należy przekazać je (wraz z ich listą oraz 
sposobem dawkowania, podpisane imieniem i nazwiskiem) trenerowi podczas wyjazdu.  
	 

	


