
SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY OBOZOWICZE! 

 

Za chwilę rozpoczniemy niezwykłą sportową przygodę☺ Musimy się do niej dobrze przygotować, 

dlatego poniżej przesyłamy cenne informacje, które rozwieją wszelkie wątpliwości! Prosimy czytać 

uważnie ☺  

8 sierpnia (sobota) z parkingu na terenie SP nr 1 przy ul. Okólnej 14 w Markach (parking przy boisku 

Orlik), o godz. 10.00 wyjeżdżamy na kolonie do Lidzbarka Welskiego (woj. Warmińsko – mazurskie ) – 

ośrodek Wypoczynkowy „Pod Lipami – Halo Mazury”. 

Zbiórkę zaplanowaliśmy na godz. 9.00. Proszę zaopatrzyć dzieci w prowiant i picie na drogę, gdyż 

podróż potrwa około 3 godzin. (Bardzo prosimy nie dawać dzieciom na drogę napojów gazowanych 

i słodyczy!!) Jeżeli dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną, to prosimy przed podróżą o podanie 

odpowiednich leków. Poniżej podajemy podstawowy wykaz rzeczy potrzebnych na obóz:  

Dokumenty (legitymacja szkolna, książeczka zdrowia, wypełniona karta kwalifikacyjna, zgoda na 

rozpowszenianie wizerunku, procedurę bezpieczeństwa, regulamin obozu, OŚWIADCZENIE NA 

OBÓZ LETNI -COVID-19!)   

Bez tych dokumentów dziecko nie wsiądzie do autokaru i NIE BĘDZIE MOGLO WYJECHAĆ NA OBÓZ. 

Dokumenty w koszulce przekazuje dziecko trenerowi/opiekunowi grupy. 

Leki zażywane stale (leki zapakowane w oddzielną torebkę - wychowawca musi o nich wiedzieć przed 

wyjazdem). 

Przybory toaletowe (ręcznik duży i mały, szczoteczka i pasta do zębów, mydło, szampon, krem z 

filtrem UV, preparat na komary,maseczki/ka itd.)  

Ubrania (koszulki T-shirt, dres, ciepłą bluzę lub polar 2x, kurtkę przeciwdeszczową, skarpetki, majtki, 

spodnie, spodenki, czapeczkę z daszkiem, piżama itd.)  

Odzież klubowa - koszulki, stroje, bluzy, czapki. W miarę możliwości  w dniu wyjazdu ubieramy się 

w odzież klubową, którą posiadamy – bluzy, koszulki polo. 

Mały plecak 

Kąpielówki bądź strój kąpielowy, okularki do pływania. 

Tenisówki, buty sportowe, klapki , buty piłkarskie. 

Książkę do czytania, okulary przeciwsłoneczne itd.  

Kieszonkowe – kwota wg uznania, mogą Państwo zostawić pieniądze w depozycie u trenera 

prowadzącego (sugerujemy np. 10 zł na dzień) 

Telefon komórkowy – telefony będą dostępne raz dziennie. Decyzję kiedy, podejmuje opiekun grupy. 

Przerwa na telefony będzie trwała w  zależności od planu dnia od 20-40 minut. Po tym czasie telefony 

będą zbierane przez wychowawcę /trenera grupy i rozdawane dnia następnego. Kontakt rodzica z 

dzieckiem możliwy również poprzez telefon, który będzie miał kierownik obozu (numerów do 

wychowawcy nie podajemy, rodzice mogą dzwonić bezpośrednio do kierownika).  

Organizacja podczas zbiórki 8 sierpnia (dzień wyjazdu) – punktualnie opiekunowie 

oraz uczestnicy wyjazdu stawiają się na zbiórce. Trenerzy w białych koszulkach z logo klubu będą 

mieli listy osób, uczestnicy obozu będą podchodzić do wskazanego trenera/opiekuna. Następnie 

Trener sprawdza czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty (karta kwalifikacyjna, zgoda na 

upowszechnianie wizerunku, regulamin  obozu, procedura bezpieczeństwa sanitarnego wyjazdu, 

oświadczenie na obóz letni – COVID -19). Po tych czynnościach Trener wskazuje autokar, do którego 



dziecko zanosi bagaże. Przed wejściem do autokaru dziecku będzie mierzona temperatura. Bardzo 

prosimy o cierpliwość i szybie działanie. Prosimy również o to, by dziecko na zbiórkę stawiło się w 

towarzystwie maksymalnie jednego z rodziców. Dzieci będą widziały do kogo się zglosić ponieważ w 

wiekszości pracowali przez cały rok z tymi trenerami☺ Kto będzie miał problem - pomożemy☺ 

 
ORGANIZATORZY:  
Patryk Ostrowski – Kierownik obozu/trener .Telefon: 662 221 444 
Michał Gołaszewski –  Kierownik obozu/trener. Telefon: 503 829 568 
W razie pytań służymy pomocą ☺ 
Kadra obozu, to również specjaliści w swoim fachu. Trenerzy oraz nauczyciele z wieloletnim 

doświadczeniem, których dzieci poznają już pierwszego dnia, a Państwo na zbiórce oraz w 

codziennych relacjach☺  

Dlatego też zachęcamy Państwa do śledzenia naszego profilu na facebook’u oraz Instagramie. Jeżeli 

ktoś jeszcze tego nie zrobił, a chce widzieć jak jego pociechy spędzają obóz – powinien to zrobić jak 

najszybciej ☺ Poniżej link do naszego profilu na facebook’u – na którego codziennie będziemy 

wrzucali: 

− relacje live z obozu 

− zdjęcia i filmy 

− codziennie wieczorem będziemy pisali relacje z każdego dnia wraz ze zdjęciami☺ 
 
LINK DO FACEBOOKA klubu:  https://www.facebook.com/JedynkaMarki/ 
 
Wracamy 18 sierpnia (wtorek), o przewidywanej godzinie poinformujemy Państwa niezwłocznie po 

wyruszeniu z ośrodka – parking przy SP nr 1 ul. Okólna 14 w Markach (parking przy Orliku).Bardzo 

prosimy Państwa o zostawienie miejsca na parkingu dla przyjeżdzających autokarów, 

bezpieczeństwo Państwa dzieci jest dla nasz najważniejsze, dlatego też chcemy uniknąć sytuacji, w 

której to autokar jest zmuszony zatrzymać się na ulicy. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość w 

tej kwestii☺ 

 

URODZINY W TRAKCIE OBOZU!!!! 

Szanowni Państwo, jeżeli któreś z Państwa dzieci podczas obozu będzie obchodziło urodziny, a 
Państwo chcieliby żebyśmy zorganizowali jakąś niespodziankę to bardzo prosimy o  taką 
informację. 
 

Z poważaniem Zespół UKS Jedynka Marki  

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA MARKI 

ADRES: ul. Bandurskiego 22A/3, 05-270 Marki 

REGON: 366603137   NIP: 125-165-29-99 

Główny koordynator/Michał Gołaszewski: 503 829 568  

Główny koordynator/Patryk Ostrowski: 662 221 444  

Adres email: uks1marki@gmail.com 

https://www.facebook.com/JedynkaMarki/

