OBÓZ SPORTOWY W CHMIELNIE - W DNIACH 16.02-22.02.2019r.
ZABIERAMY :

1. Ubrania :
- dresy, obuwie sportowe i na zewnątrz( 1 para na halę i 1 para na dwór )
- 6-8 koszulek
- 4-5 par spodenek
- nakolanniki (w miarę możliwości)
- bieliznę (7-10 par skarpet, 7-10 par majtek)
- ubrania do chodzenia na terenie pensjonatu i na zewnątrz ( koniecznie czapki,
szaliki i rękawiczki)
2. Rzeczy do kąpieli :
- klapki,
- 2 ręczniki (1 duży),
- mydło, szampon,
- przybory toaletowe…
3. Legitymację szkolną
4. Kartę obozową ( oddajemy kierownikowi obozu lub trenerowi – wypełnioną i
podpisaną przez rodziców )
5. Aktualną kartę zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza sportowego,
ewentualnie zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do
udziału w obozie sportowym !

ZBIÓRKA – 16.02- sobota - GODZ. 09.45 parking przy basenie na Karwinach
WYJAZD- autokarem o godz. 10.00 ( Karwiny) i 10.30 ( Osowa)
POWRÓT- 22.02– piątek - GODZ.16.30 ( Osowa) 17.00 (Karwiny)
Adres placówki wypoczynku:
Pensjonat KRYSTIAN Alicja Cierocka , ul.B.Grzędzickiego 20 w Chmielnie,
Kadra obozowa:
Kontakt w sprawie obozu: klub@sprgdynia.pl
Kierownik obozu: Beata Nowińska 501-729-508
Trener Małgorzata Gapska
Trener Agnieszka Truszyńska
Trener Dominik Bonisławski
Całkowity koszt obozu – 760,00 zł
W związku z faktem, że organizatorem jest MKS Vistal Łączpol Gdynia ( obecnie czekamy
jeszcze na oficjalną zmianę nazwy w KRS na Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia ),
prosimy o przelanie całej kwoty z informacją: za pobyt dziecka (koniecznie podajemy: imię i
nazwisko uczestnika obozu) na obozie sportowym w Chmielnie, na konto klubu :
30 1140 2004 0000 3002 7838 9726
Termin wpłaty : 31 styczeń 2019r.
W przypadku opóźnienia wpłaty lub konieczności wystawienia rachunku ( np. w celu
uzyskania dofinansowania lub refundacji przez zakład pracy rodzica), bardzo prosimy o
kontakt telefoniczny z kierownikiem obozu lub informację na adres: ks.laczpol@wp.pl lub
klub@sprgdynia.pl
Zajęcia sportowe i rekreacyjne będą się odbywały na obiektach hali sportowej w Chmielnie.
W trakcie obozu planujemy wizytę w Muzeum Ceramiki, w kinie, zabawy i konkursy oraz
kulig ( jeżeli będzie odpowiednia pogoda).

