
OBÓZ ŁEBA – NOWĘCIN 2019
1. Organizator i Agent:

      Sebastian Sobecki SobeckiTravel - Organizator
      Os. Ułańskie 51, 62-020 Zalasewo, Tel. 603282754, NIP 777-263-25-19, nr. wpis do UM 596, 
      nr Gwarancji Ubezpieczeniowej M 514583 wydany przez Signal Iduna
      Fregata Swimming Sp. z o. o. - Agent
     Termalna 1, 60-101 Poznań, Tel. 618759527, NIP 787-25-69-528
2. Miejsce obozu:

Ośrodek wczasowo-kolonijny „Janina” Łeba – Nowęcin, ul. Łebska 13

3. Termin obozu:
Turnus 06.07 – 15.07.2019r.

4. Wiek uczestników:
7 - 16 lat

5. Warunki:
 zakwaterowanie w domkach 4 - 6-osobowych z łazienkami (prysznic, wc),
 wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek /szwedzki stół/,
 transport – przejazd autokarem klasy turystycznej,
 ubezpieczenie NNW (10000 zł)
 teren ogrodzony i strzeżony,
 opieka ratownicza i medyczna,

6. Przejazd uczestników:
 wyjazd w dniu rozpoczęcia obozu /06.07.2019 o godzinie 9:00, zbiórka godz. 8:30 przed Termami Maltańskimi

/ul. Termalna 1, 61-028 Poznań/
 powrót w dniu zakończenia obozu /15.07.2019 ok godz. 18:00 przed Termami Maltańskimi

/ul. Termalna 1, 61-028 Poznań/
UWAGA!
 Indywidualny przewóz dzieci na obóz należy zgłosić organizatorowi, podając datę i czas dowozu lub odebrania 

obozowicza.

7. Niezbędne wyposażenie:
 strój i obuwie sportowe /dres, trampki lub tenisówki - 2 pary/,
 obuwie domowe,
 strój kąpielowy /minimum 2 szt./, klapki, czepek,
 kurtka i ciepłe spodnie na zmianę, czapeczka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa,
 przybory toaletowe, kubek do napojów lub bidon,
 odzież i bieliznę na 10 dni pobytu,

8. Dziesięć dni wypełnionych atrakcyjnymi, a zarazem profesjonalnymi zajęciami:
 zajęcia podstawowe (2 x 1,5 h dziennie) zajęcia obowiązkowe podkreślają charakter naszego obozu:

- zajęcia na basenie krytym,
- zajęcia z Unihokej - szybka i bezpieczna wersja hokeja halowego dla dziewczyn i chłopców

(unihokej spełnia wymagania, jakie powinno się stawiać sportom. Jest sportem – zabawą, nacechowaną dużą
dynamiką, Walorami wychowawczymi zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej oraz daje
satysfakcję z gry jej uczestnikom poprzez możliwość zdobywania punktów przez wszystkich grających).

 zajęcia uzupełniające (2 x 1,5 h dziennie) z dużymi możliwościami elastycznego wyboru zajęć:
- kajakarstwo (kajaki turystyczne),
- zajęcia artystyczno-plastyczne,
- gry rekreacyjne i grupowe.

 dodatkowe atrakcje /wyjazd do Rąbki, rejs statkiem z Rąbki do Wyrzutni Rakiet, wycieczka do Parku Bosmana, ognisko z 
kiełbaskami, karaoke, dyskoteki /

9. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę lekarską i ubezpieczenie:
10. Wypełnienie karty uczestnika:

Rodzice powinni dokładnie wypełnić kartę uczestnika, aby informacja była pełna dla dobra dziecka, w przypadku leczenia
i konieczności podawania leków. Kartę kwalifikacyjną wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna proszę dostarczyć w
dniu pierwszej wpłaty. Bez dokładnie wypełnionej karty uczestnik NIE MOŻE wyjechać na obóz.

UMOWA (ZGŁOSZENIE)

Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na obóz sportowo-rekreacyjny – „Łeba - Nowęcin”
Imię i nazwisko dziecka: ..................................................................................................................

Data urodzenia: ........................................................................... PESEL: ......................................

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................

Adres rodziców(opiekuna) do korespondencji: ...................................................................................

..............................................................................................

e-mail: ………………………………………………………………..................

Telefon: ...................................................

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 1690 zł.
Zaliczka w kwocie 500 zł płatna do 10 dni od podpisania umowy/zgłoszenia
Dopłata w kwocie 1190 zł płatna do 10.06.2019 
Znane mi są warunki zgłoszenia dziecka na obóz i w pełni je akceptuję.

Miejsce, data (podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

……………………………..
     Podpis Agenta


