
INFORMACJE O WYJEŹDZIE klasa 5c i 6c 
 
 

WYJAZD:      w dniu 24.02.2020r. (poniedziałek)  –  zbiórka przy Szkole Podstawowej nr 204 o godzinie 7.00  na 
  parkingu od strony ulicy Klimatycznej (przy transformatorze, proszę nie parkować  tam   
  samochodów) 

PRZYJAZD:  w dniu 29.02.2020r. (sobota) między godziną 17.00 a 18.00 pod szkołę.  

 

ADRES :        Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w  
  Sromowcach Wyżnych  ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne (www.orlegniazdo.eu),  
  budynek „ORLE GNIZADO” 

USŁUGI  
PRZEWOZOWE: DarBus” Dariusz Bielecki, Janów 36, 05-480 Karczew, http://www.darbus.eu 
 

 Pobyt w ośrodku rozpoczynamy obiadokolacją i kończymy śniadaniem . Dzieci otrzymają na drogę powrotną 
prowiant. 

ZABIERAMY ZE SOBĄ 
 

- sprzęt narciarski (w tym kijki), OBOWIĄZKOWO KASK NARCIARSKI oraz GOGLE!!!  Buty narciarskie spakowane 
w torbę lub plecak. 

- legitymację szkolną 
- ważne badania sportowo-lekarskie 
- przybory do pisania, dzieci będą miały lekcje na miejscu oraz zadane prace do wykonania 
- strój narciarski (kurtka, spodnie, rękawice, skarpety) 
- strój sportowy do ćwiczenia na hali sportowej (krótki + obuwie) 
- strój sportowy do ćwiczenia na dworze (dres - najlepiej dwie pary, obuwie) 
- strój na basen (kąpielówki, klapki) 
- kapcie lub klapki do poruszania się po ośrodku 
- kurtkę zimową, ciepłe ubranie, szalik, czapkę, rękawiczki  
- przybory do higieny osobistej, dwa ręczniki, suszarkę do włosów 
- ulubione filmy DVD na podróż autokarem (UWAGA!!! tylko płyty oryginalne!) 
- zapał do pracy, dobry humor oraz kieszonkowe  

- PAKUJEMY SIĘ W TORBY SPORTOWE ( duże i twarde walizki zajmują więcej miejsca w lukach bagażowych ) TORBY NIE 

POWINNY BYĆ WIĘKSZE OD DZIECI:(  

 
UWAGA!!!  
 Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż nie bierzemy odpowiedzialności za sprawność techniczną 
sprzętu narciarskiego Państwa dzieci. Sprzęt musi być przygotowany do sezonu, najlepiej przez autoryzowany 
serwis narciarski (krawędzie nart naostrzone, ślizgi wyrównane i nasmarowane, wiązania dopasowane do 
długości skorupy buta, siła wypięcia wiązań dostosowana do umiejętności narciarskich i wagi dziecka. 

 
W związku z tym, iż znajdziemy się w terenie przygranicznym, proszę ręcznie zalogować dzieciom telefony 

komórkowe do macierzystych sieci, aby nie ponosić dodatkowych opłat z tytułu roamingu. 
 
Za umyślne szkody wyrządzone przez dzieci w autokarze i ośrodku koszty ponoszą rodzice. W przypadku 

wyczerpania wszelkich metod pedagogicznych lub za drastyczne naruszenie regulaminu, uczestnik obozu będzie 
skreślony z listy uczestników i będziemy prosić rodziców o odebranie dziecka. 
 

Bardzo proszę szanownych Ojców o pomoc kierowcy autokaru w ułożeniu bagażu i nart w autokarze (nie jest to 
łatwe) oraz o zaparkowanie samochodów tak, aby autokar zmieścił się na parkingu na ul. Klimatycznej (przy 
transformatorze). 
Proszę zapoznać się ze stroną internetową  www.bezpiecznienastoku.pl 

Sławomir Iwański 
 

verte!

http://www.orlegniazdo.eu/
http://www.bezpiecznienastoku.pl/


REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO 
 

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
2. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy, trenera i 

kierownika obozu sportowego. 
3. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie 

został zwolniony z nich przez wychowawcę, trenera lub lekarza. 
4. Bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania 

środków odurzających. 
5. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy poza teren ośrodka bez wiedzy 

opiekuna. 
6. Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

trenerów. 
7. Każdy uczestnik powinien mieć szacunek do osób starszych oraz kolegów. 
8. Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji 

zagrożenia życia  lub zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym 
opiekunów. 

9. Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych. 
10. Uczestnik ma prawo publicznie wyrażać swoje poglądy jeśli w ten sposób nie obraża 

innych oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekunów. 
11. Uczestnik ma prawo do bezpiecznego wypoczynku. 

 

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE 
KONSEKWENCJE: 
 

1. Upomnienie przez wychowawcę lub trenera. 
2. Upomnienie przez kierownika obozu sportowego. 
3. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 
4. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu, ostrzeżenie o możliwości 

wydalenia z obozu sportowego. 
5. Usunięcie z obozu sportowego na koszt rodziców. 

 
 

 

 

Prezes UKS WAWER ZS70        Dyrektor Szkoły 
         

 


