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INFORMACJA 

ORGANIZACYJNA 

Zgrupowanie  

sportowo - wypoczynkowe 

Stowarzyszenie Sportowe 

 „Altius” Wrocław 

 

OŚRODEK 

 

Adres i nazwa ośrodka:  

Ośrodek Wypoczynkowy NEPTUN 

ul. Promenada 1, Sianożęty / 78-111 Ustronie Morskie 

NOTATKI 

 

TELEFON KONTAKTOWY 

698 117 273 
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HIGIENA 

Rzecz Ilość Spakowane 

Szczoteczka do zębów   

Pasta do zębów   

Szampon   

Mydło   

Ręcznik (min 2)   

Ręcznik plażowy   

Krem do  opalania   

Środek przeciw ukąszeniom 

owadów 
  

   

   

   

INNE 

Rzecz Ilość Spakowane 

Zegarek na rękę 1  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Projekt i wykonanie: Michał Adamczyk 



WYJAZD I POWRÓT 

Proszę dokładnie zapoznać się z godziną i 

miejscem zbiórki. Na spóźnialskich nie cze-

kamy !!! Pociąg odjeżdża o określonej godzinie. 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA 

Akcja Godzina zbiórki Miejsce zbiórki 

Wyjazd  

26.07.2018 

(czwartek) 

 

20:15 

najpóźniej 

odjazd 20:56 

Dworzec  

Główny PKP 

hol dworca 

Powrót  

07.08.2018 

(wtorek) 

  

21:37 

Obiór uczestników 

na peronach  

dworca PKP 

NIEZBĘDNE RZECZY 

Bagaż dziecka powinien być takich 

gabarytów aby samodzielnie mógł być 

noszony przez nie same. Na jednej ze stron „Informacji 

organizacyjnej” przygotowany jest spis rzeczy, które należy 

spakować do plecaka. Dobrze by było aby dziecko uczestni-

czyło w pakowaniu i widziało jakie rzeczy bierze ze sobą.  

Sporządzony wykaz  proszę odciąć nożyczkami i dać dziecku 

na wyjazd. Często zdarza się, że na koniec obozu przy pako-

waniu pozostaje wiele rzeczy „niczyich”, dlatego ta informacja 

pozwoli przypisać zgubę do właściciela.  

KIESZONKOWE 

Kieszonkowe pozostaje w kwestii rodzica/

opiekuna - według uznania. Mniejszym dzie-

ciom dniówkę proszę włożyć do koperty, zakleić i podpisać. 

Na każdy dzień powinna być jedna koperta. Koperty spako-

wać do bagażu dziecka. Na zbiórce w dniu wyjazdu poinfor-

mować wychowawcę że dziecko ma kieszonkowe do depozy-

tu. Tego rodzaju system sprawdza się na obozach z tego 

względu, że uczestnik nie wyda całego kieszonkowego w ciągu 

jednego lub dwóch dni.  

LEKI 

Jeżeli dziecko zażywa jakieś leki regularnie, 

powinna być informacja w karcie kwalifika-

cyjnej uczestnika zgrupowania. Leki spakować do bagażu 

dziecka wraz z czytelną informacją jak dawkować. Na zbiórce 

w dniu wyjazdu poinformować wychowawcę że dziecko ma 

leki do depozytu.  

RZECZY WARTOŚCIOWE 

W miarę  możliwości prosimy nie dawać 

dzieciom cennych i wartościowych rzeczy. 

Wychowawcy ani organizator nie odpowiadają za zagubione 

rzeczy. 
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Bagaż dziecka powinien być takich gabarytów aby  

samodzielnie mógł być noszony przez nie same. 

ODZIEŻ 

Rzecz Ilość Spakowane 

Bielizna   

Skarpetki   

Koszulka   

Bluza   

Spodnie długie   

Spodenki krótkie   

Dres   

Kurtka przeciwdeszczowa   

Strój kąpielowy   

Czapka z daszkiem   

Strój sportowy   

Piżama    

Obuwie (min 2 pary)   

Klapki   

Judoga (zawodnicy judo)   

   

   

DOKUMENTY 

Rzecz Ilość Spakowane  

Legitymacja szkolna aktualna 

podbita do 30.09.2018+ 

wpisany PESEL perz szkołę 

1  

Badania sportowo-lekarskie  1  

Imię i nazwisko uczestnika:  


