[OBÓZ WAKACYJNY MKS JUVENIA WROCŁAW] LATO 2017

OBÓZ WAKACYJNY DLA DZIECI
TERMIN: I TURNUS – 25 czerwca – 8 lipca
Dlaczego warto jechad na obóz?
- dzieci spędzają wakacje nad polskim morzem, biorą udział w kąpielach w morzu oraz zajęciach na plaży
- nauka samodzielności oraz funkcjonowania w grupie bez rodziców
- organizujemy zabawy, wycieczki oraz konkursy z nagrodami; każdego roku zmieniamy wycieczki żeby
dzieci, które jeżdżą co roku, nie nudziły się, m.in. wycieczki do twierdzy w Malborku, Gdaoska, Gdyni, Helu
(fokarium i Muzeum Obrony Wybrzeża), Łeby (Park Dinozaurów), Rozewia (latarnia morska), oprócz tego
zwiedzanie Władysławowa,
- możliwośd poprawienia swoich umiejętności judo poprzez codzienne treningi w COS Cetniewo
- możliwośd zdania na wyższy stopieo (dotyczy to osób wyznaczonych przez trenerów),
- organizujemy zawody SUMO
- na obozie kształtuje się charakter poprzez udział w porannych rozruchach oraz treningach na macie i na
plaży
- integracja dzieci z sekcji MKS Juvenia Wrocław
- "detoks" od komputerów, komórek, konsoli
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru, nabieranie cierpliwości, punktualności
- nauka dyscypliny (nie tylko sportowej),
Kto może wziąd udział w obozie? Jedynie dzieci z sekcji naszego klubu. Najmłodsi uczestnicy mają 7 lat
(rocznik 2010), najstarsi 12 lat (rocznik 2005). Dzieci starsze mają obozy w innych terminach.
Termin: 25 czerwca -18 lipca 2017; Wyjazd 25.6. (niedziela) o godzinie 700 z parkingu przy Wzgórzu
Andersa (z tyłu wrocławskiego Aquaparku) we Wrocławiu. Planowany przyjazd do Wrocławia - 8.07.
(sobota), godzina 1630, miejsce zbiórki bez zmian.
Miejsce: Chłapowo, ul. Jaśminowa 29, 84-120 Władysławowo.

[OBÓZ WAKACYJNY MKS JUVENIA WROCŁAW] LATO 2017
Koszt: 1650 złotych. Ponieważ zainteresowanie obozem jest ogromne, proszę o wcześniejsze rezerwowanie
miejsc u trenerów; zaliczkę 800 złotych należy wpłacid do dnia 20 kwietnia. Zaliczka gwarantuje miejsce.
Kwota ta obejmuje: wyżywienie (3 posiłki dziennie) oraz zakwaterowanie, przejazd autokarem w obie
strony, transport oraz bilety wstępu (dotyczy wycieczek), wynajem hali Judo i basenu w Cetniewie,
całodobową opiekę trenerską i lekarską, ubezpieczenie, nagrody w konkursach oraz turniejach.
Na obóz obowiązkowo należy zabrad: badania sportowo-lekarskie, judogę, dres i buty sportowe, strój do
kąpieli
i czepek, olejek do opalania.
Wszelkiego rodzaju konsole gier dzieci biorą na swoją odpowiedzialnośd. Prosimy nie dawad dzieciom
telefonów komórkowych. Jeżeli dziecko bierze telefon komórkowy, trener będzie go przechowywał.
Kontakt z dzieckiem możliwy jest w godzinach ustalonych przez trenerów.

Więcej informacji na temat obozu można uzyskad na stronie www.zabawajudo.pl
w zakładce obozy.
Prosimy o wydrukowanie i podpisanie Karty Obozowej, która dostępna jest w zakładce
do pobrania na stronach www.gwardiajuvenia.pl oraz www.zabawajudo.pl
Płatności można dokonywad gotówką u trenera lub na konto:
MKS JUVENIA WROCŁAW Borowska 1-3 50-529 Wrocław
nr konta: 97 1020 5242 0000 2102 0116 6743 tytułem: imię i nazwisko – obóz letni judo
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KARTA OBOZOWA
Imię i nazwisko ……….……………………………………………………………………………………………………………….…
PESEL …………………………………………..
Data i miejsce urodzenia

NFZ

…………………………..

………………………………………………………………………...
w

……………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt z rodzicami :
-

telefon domowy

………………………………………………………………

-

telefon do pracy

………………………………………………………………

-

telefon 24h

…………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………….

Czy dziecko choruje na jakieś choroby ?

klasa ……

…………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dobrze znosi jazdę autokarem ? …………………………………………………………………………………
Czy jest uczulony na jakieś pokarmy ?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczulenia ?.............................................................................................................................................
Stwierdzam , iż podałam (podałem) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie sportowym.

Data …………………………. Podpis rodzica lub prawnego opiekuna …………………………………………..

Wyrażam zgodę , aby mój syn/moja córka uczestniczył/-a w obozie sportowym w Chłapowie
w dniach 25.06.-8.07.2017.
Wyrażam zgodę na udostępnienie zdjęć z moim synem/córką z obozu Judo na stronie
www.zabawajudo.pl oraz www.gwardiajuvenia.pl oraz portalach społecznościowych na profilu MKS
Juvenia Wrocław oraz Zabawa z Judo.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na
potrzebyniezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).
…………………………………….
Data

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

