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Wyjazd na rowerowo- sportowy Borne Sulinowo 2021 
 
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy 

„MARINA” 
ul. Jeziorna 9 

78-449 Borne Sulinowo    I Turnus 
Zbiórka–23.07.2021r.(piątek) godz. 6:30 - na parkingu przy Decathlonie w Gliwicach (CH 

Arena) 

Wyjazd – 7:00 

Powrót - 31.07.2021r. (sobota) około 23:30-24:00  
Kierownik obozu- Tomasz Majka 663-589-622, Ewa Gołąb 517-738-388 

 

II Turnus 

 
Zbiórka–31.07. 2021r.(sobota) godz. 6:30 - na parkingu przy Decathlonie w Gliwicach (CH 

Arena) 

Wyjazd – 7:00 

Powrót - 08.08.2021r. (niedziela)ok. godz. 20:00 
Kierownik obozu- Tomasz Majka 663-589-622, Ewa Gołąb 517-738-388 

 
 

Obóz zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty  

Zapewniamy ubezpieczenie NW na czas pobytu dziecka na obozie 

 

 

 

PAKOWANIE ROWERÓW I Turnus 22.07.2021r.(czwartek) w godz. od16:00-16:30, 

parking przy sklepie NETTO ul. Lotników 

Odbiór rowerów równocześnie z przyjazdem dzieci. 

 

PAKOWANIE ROWERÓW II Turnus 30.07.2021r.(piątek) w godz. od 16:00-16:30, 

parking przy sklepie NETTO ul. Lotników 

Odbiór rowerów równocześnie z przyjazdem dzieci.  

 

Prosimy opisać rower i zabezpieczyć go  przed podróżą ( KOCE FOLIA ) 

 

 

  

Przypominamy , iż  wpłata IIraty na konto organizatora najpóźniej  

do 30.06.2021 r. 

  

Koszt obozu 1950zł 
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Plan dnia Planowane  wycieczki 

7.30 -pobudka  

8.30 -śniadanie  

1. Wyjazd na kajaki 

2. Wyjazd na Paintball 

oraz przejazd autami 

militarnymi. 

9.15 – zajęcia z turystyki rowerowej 

13.30 -obiad 

 14.00-15.00 cisza poobiednia 

15.00- 17.00  -wyjście na zajęcia multisportowe 

17.00-18.00  - imprezy kulturalne 

18.30—19.00 – kolacja 

19.15- 20.00 –zajęcia świetlicowe 

21.30 - przygotowanie do snu 

22.00 - cisza nocna 

 

Lista podstawowa na każdy obóz: 

 

 kurtka przeciwdeszczowa 

  strój sportowy (najlepiej dres) i 

obuwie sportowe  2 pary  

 sandały  

 koszulki z krótkim rękawkiem( dużo) 

  koszulki na ramiączkach - 

 spodnie (dżinsy), 

 spodnie bawełniane (dresowe) lub 

getry 

 spodenki krótkie (dziewczynki –

spódniczki) 

  zmiany bielizny 

 skarpetki 

 piżama 

 sweter, bluza ciepła lub polar 

 czapka z daszkiem lub chusta 

 Okulary przeciwsłoneczne 

  ręczniki (1 duży + 1 mały)  

przybory toaletowe (żel pod prysznic, 

szampon, szczoteczka i pasta do zębów, 

małe mydło)  

chusteczki higieniczne (3 paczki) oraz 

woreczki na brudne rzeczy 

 klapki pod prysznic 

 kapcie do chodzenia po ośrodku 

 krem ochronny z filtrem UV,  

 „ specyfiki „ przeciw komarom i 

kleszczom 

 Strój kąpielowy  

Kieszonkowe dla dzieci , proponujemy 10 

zł na dzień , pieniądze dzieci mogą 

przekazać wychowawcom w podpisanej 

kopercie, najlepiej po 10 zł. 

 

Dodatkowe rzeczy do zabrania na obóz : 

Na rower: sprawny technicznie rower 

sprawdzony w serwisie przed obozem, okulary, 

kask rowerowy obowiązkowo, strój na rower 

(spodenki, koszulka), bidon na picie, zapasowe 

dętki.dętka rowerowa przymocowana taśmą na 

sztycy (pod siodełkiem) , rękawiczki rowerowe 

Inne sprawności sportowe:strój sportowy i 

obuwie sportowe do treningów z gier 

zespołowych i zabaw sportowych czyli wygodne 

ubranie niekrępujące ruchów 

Dodatkowo – chłopcy mogą zabrać buty 

piłkarskie na boisko trawiaste. 

Inne:plecak (średniej wielkości – „sprytny – 

praktyczny”) ,  gitarę, śpiewniki, gry planszowe, 

rakietkę do tenisa stołowego, zeszyt 16 

kartkowy, piórnik z przyborami do pisania, 

latarkę, woda w zgrzewce, podpisana 

UWAGA!! 

 

W przypadku zażywania przez dziecko 

LEKÓW na stałe, lub doraźnie ( witaminy, 

syropy, leki przeciwbólowe) prosimy o opisanie 

ich  imieniemi nazwiskiem , w woreczku i 

podanie  sposobu dawkowania. 

 Leki te będą przekazane  pielęgniarce obozowej 

i   pod jej kontrolą wydawane. 
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Przypominamy o wprowadzonym ograniczeniu korzystania  z telefonów komórkowych 

przez dzieci i młodzież na terenie ośrodka . Z telefonów komórkowych uczestnicy będą mogli 

korzystać podczas ciszy poobiedniej. 

* Prosimy aby dzieci brały udział w pakowaniu swoich rzeczy co ułatwia zidentyfikowanie 

pozostawionych rzeczy podczas trwania obozu.  

* Szczególnie przy młodszych dzieciach prosimy o podpisywanie rzeczy (IMIENIEM I 

NAZWISKIEM), co zminimalizuje ryzyko ich zagubienia; lub stworzenie i spakowanie 

dziecku listy rzeczy które zabiera, co pomoże mu skompletować rzeczy na zakończenie 

obozu. 

UWAGA! Na obóz przyjmowane są dzieci zdrowe. Jeśli dziecko w dniu wyjazdu jest chore ( 

ma gorączkę, przyjmuje leki) prosimy o dowóz dziecka kilka dni później. Prosimy również 

 o sprawdzenie głowy dziecka pod kątem wszawicy. To pozwoli na uniknięcie 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i wszy wśród innych uczestników.  

 

Kontakt z dzieckiem: telefoniczny - najlepiej w porze ciszy poobiedniej 

 

 

W ramach współpracy z serwisem rowerowym ProService mamy dla naszych klientów 

specjalną ofertę: 

Podstawowy serwis roweru  80zł (reg hamulców, przerzutek , przygotowanie roweru do jazdy, 

wycentrowanie kół ) 

Pełny serwis roweru z myciem oraz smarowaniem piast i sterów plus podstawowy serwis   150zł 

Rabat na części i akcesoria  15% 

Rabat na rowery 5%  

Serwisroweruhasło : Sport Active 

PRO SERVICE 
UL.TORUŃSKA 1 

Ważne! 

Zabierz  ze sobą dużo uśmiechu, humoru, dobrej energii  
i do zobaczenia. 

Lista rzeczy których nie należy zabierać na obóz : 

 

 

Gadżety elektroniczne: 

 laptopy , •tablety,  •psp, 

  konsole, •inne gry elektroniczne oraz sprzęt do odtwarzania muzyki , 

 inne zbędne przedmioty wartościowe np. duże kwoty gotówki, karty do bankomatów 

W razie posiadanie ww. przedmiotów  wychowawcy oraz ośrodek nie odpowiada za ich 

zgubienie lub zniszczenie !! 

 

Inne:  

•scyzoryki, noże inne ostre i niebezpieczne narzędzia  

•chipsy, napoje gazowane 

 


