
Lista rzeczy do zabrania na obóz sportowy Gozdawa 2 015 

Piłkarze:  
• piłka treningowa KS L.A.S. rozmiar 4 (290 lub 350 gram w zależności od wieku) 
• buty żwirówki/turfy/lanki + drugie buty żwirówki/turfy/lanki (jeśli nie ma drugiej pary to inne sportowe) 
• ochraniacze 
• getry, najlepiej 2-3 pary 
• koszulka czerwona treningowa + zielona treningowa (kto nie posiada niech zabierze inną zieloną) 
• dodatkowo 2-3 koszulki z krótkim rękawkiem na zmianę po treningach 
• dres Klubowy (lub inna bluza treningową, najlepiej czerwona) 

Dziewcz ęta: 
• wygodny strój do jazdy konnej (np. legginsy, spodnie dresowe) 
• sportowy strój do ćwiczeń/spodenki, 2-3 koszulki z krótkim rękawkiem, bluza, buty sportowe 

Wszyscy: 
• bidon lub butelka mała na wodę 
• kurtka przeciwdeszczowa/ortalion (ortaliony Klubowe są dostępne na stanie Klubu, info na stronie 

naszego sklepiku) 
• strój kąpielowy, czepek, klapki, 2 ręczniki/jeden duży na basen 
• czapkę od słońca 
• preparat na komary 

 
Sprawy organizacyjne 

• Zbieramy się 9 sierpnia (niedziela) o godzinie 7.30 rano na parkingu przed Szkołą Podst. nr 128 
ul. Kadetów 15. Nie będzie możliwości uczestniczenia we mszy św. na miejscu obozu w 
Gozdawie. Można uczestniczyć we mszy św. w sobotę wieczorem. 
Na wyjazd mogą dzieci zabrać 1 kanapkę i butelkę picia, najlepiej wodę. 

• Powrót 18 sierpnia (wtorek). Wyjazd odbędzie się po obiedzie, wstępnie planujemy dotrzeć do 
na miejsce przyjazdu tj. parking przed Szkołą Podst. nr 128 ul. Kadetów 15 około godziny 19-
20. Dokładną godzinę przyjazdu będziemy przekazywać telefonicznie podczas powrotu. 

• Przypominamy, że nie zabieramy na obóz żadnej elektroniki. Wyjątkiem są telefony komórkowe. 
Kto z rodziców chce dać dziecku telefon, może to zrobić. Jeśli dziecko nie weźmie telefonu, to 
będzie możliwość rozmowy dzwoniąc na telefony opiekunów. Kontakt telefoniczny z dzieckiem 
ustaliliśmy wspólnie z Państwem wyłącznie podczas odpoczynku po obiedzie, tj. godz. 13.45-
15.00. Godziny te mogą się nieznacznie zmienić, musimy z obiadem wpasować się w inne 
turnusy kolonijne. W innych godzinach telefony dzieci będą zdeponowane u wychowawców i nie 
będzie można do nich dzwonić. 

• Kieszonkowe w kwocie 20-30 zł dajemy dzieciom, bądź wychowawcom w podpisanej kopercie 
w dniu wyjazdu. Prosimy nie przekraczać kwoty 30zł, aby wszystkie dzieci miały podobne kwoty 
kieszonkowego do wydania. 

• Zachęcamy do zabrania gier planszowych, szachów, warcabów, kart itp. 
 
Powyższe punkty zostały ustalone wspólnie z częścią z Państwa, tj. z obecnymi na spotkaniu ws. 
obozu, które odbyło się 14 kwietnia. 
 
 
Kontakt do wychowawców: 

Kierownik obozu:  Dorota Podpora tel. +48 607 255 911 
Trener drużyn 2009/2008 oraz 2007: Paweł Wyszyński tel. +48 513 650 206 
Trener drużyn 2006 oraz 2005: Artur Sidorek tel. +48 503 515 986 
Trener drużyny 2003-2001: Szczepan Czady tel. +48 784 070 452 
 

 
 
Pozdrawiamy, 
Arkadiusz Bicki oraz wychowawcy  
03.08.2015 r. 


