Informacje dla uczestników Zimowiska
Sportowo-Rekreacyjnego (Suche) Zakopane 2020
Wyjazd na Zimowisko nastąpi w dniu
I turnus 12.01.2020 godzina 9.00- zbiórka pod basenem Aquarius godzina 8.30
II turnus 19.01.2020 godzina 9.00 –zbiórka pod basenem Aquarius godzina 8.30
- (zbiórka ) na parkingu przy Basenie Aquarius Lesko ul. Bieszczadzka 7
Pobyt w Domu Wczasowym Jądrol rozpoczynamy od obiadu, a kończymy
śniadaniem. Wyjazd powrotny z Zakopanego planowany jest na godz.10.00, I turnus
18.01.2020, II turnus 25.01.2020 (SOBOTA)
(postój w drodze powrotnej) zatem przyjazd do Leska planujemy około godziny 17.30.
Należy zabrać: ciepłe ubrania, spodnie narciarskie, 2 pary butów zimowych, 2 pary rękawic,
2 czapki, kominiarkę dres, bielizna termiczna, strój kąpielowy w raz z czepkiem i
okularkami pływackimi, strój do ćwiczeń jak na wf ,pantofle, klapki pod prysznic, pidżamę,
bieliznę osobistą na 6 dni- oraz dodatkowe pary skarpet, 2 ręczniki(w tym jeden kąpielowy),
przybory toaletowe, przybory do pisania i rysowania , narty/deskę snowboardową oraz
kask( obowiązkowy dla osób jeżdżących na nartach i desce),
OPŁATA ZA WYCIĄGI NARCIARSKIE
I TURNUS ( od 200zł do 250zł- w zależności od umiejętności narciarskich, początkujący
mniej, zaawansowani więcej).
II TURNUS ( 250 zł do 300zł - w zależności od umiejętności narciarskich, mniej,
zaawansowani więcej) Przewidujemy zakup karnetów całodniowych w związku z 2
wyjściami na stok w ciągu dnia.
*Powyższe kwoty przekazujemy w kopercie z opisem (Imię i nazwisko Dziecka)
niewykorzystane środki zostaną zwrócone w dniu zakończenia obozu po przyjeździe do
Leska.
Jest również możliwość wypożyczenia kompletu sprzętu na miejscu ,w cenie około.160 zł/5
dni.(W razie pytań prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Tel. 513 034 184.
Proszę umieścić w bagażu dziecka spis zabranych rzeczy oraz sprawdzić i przygotować
sprzęt narciarski: szczególnie buty i wiązania.
Kontakt z organizatorem oraz wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: Piotr
Roszniowski- Bury tel. 664 743 905, Marcin Siwiński 513 034 184
UWAGA!!!
Prosimy o nie pakowanie dzieciom sprzętu typu: tablet, PSP oraz wszelkiej
niepotrzebnej elektroniki.
W czasie obozu wszelka zbędna elektronika zostanie zabrana w depozyt
Telefony komórkowe będą również zabierane w depozyt i oddawane uczestnikom
obozu w czasie przerw po posiłkach.
Jeżeli dziecko zażywa jakieś leki na stałe prosimy o przygotowanie ich w
specjalnych pojemnikach na każdy dzień.

