
 

 

Drodzy Rodzice, 

oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu na obóz windsurfingowo-sportowy w Jastarni! 

 

Zbiórka i podróż: 

Do Jastarni będziemy podróżować bezpośrednim pociągiem PKP EIC relacji W-wa Centralna – Jastarnia. 

- Zbiórka o godz. 06:15 w sobotę 20.07.2019 na Dworcu Centralnym w Warszawie. 

Po przybyciu na dworzec proszę sprawdzić peron odjazdu! 

 

odjazd pociągu godz. 06:45 

przyjazd do Jastarni  godz. 12:01 

- Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w Ośrodku Szkolenia Morskiego LOK (ul. Rybacka    

  33)  w sobotę 20.07 od godziny 12.00. Prosimy o informację o godzinie przyjazdu. 

- Pierwszym posiłkiem po przyjeździe będzie obiad, prosimy o przekazanie jakiegoś prowiantu na podróż    

  (najlepiej bez chipsów i gazowanych napoi). 

 

- Po zakończeniu turnusu  10-dniowego– we wtorek 30.07.2019: 

odjazd pociągu godz. 15:23 

przyjazd do Warszawy godz. 20:50 (Dworzec Centralny) 

- Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w Ośrodku Szkolenia Morskiego LOK, 

  we wtorek 30.07.2019 do godz. 14.00. Prosimy o informację o godzinie odbioru. 

 

- Po zakończeniu turnusu  14-dniowego– w sobotę 03.08.2019: 

odjazd pociągu godz. 15:23 

przyjazd do Warszawy godz. 20:50 (Dworzec Centralny) 

- Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w Ośrodku Szkolenia Morskiego LOK, 

  W sobotę 03.08.2019 do godz. 14.00. Prosimy o informację o godzinie odbioru. 

 

Uczestnicy muszą posiadać przy sobie, w pociągu podbitą legitymację uczniowską lub dokument ze 

zdjęciem uprawniający do zniżki!!! 

Kontakt tel. do osoby opiekującej się grupą w pociągu zostanie przesłany Państwu na tydzień przed 

wyjazdem.  

Rezerwacja miejsc w pociągu zostanie dokonana dla grupy Let’s Go. Na grupę będzie czekał opiekun  

z widocznym oznaczeniem Let’s Go. 

Kontakt: 

W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy w czasie przerwy poobiedniej ok. 14.00 – 15.00 

W innych godzinach kontakt może być niemożliwy ze względu na dużą ilość zajęć. 

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu: Marcinem Prządką /tel. 606 487 525/. 

 

Relacja z obozów: 

- Pamiętajcie, że będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z obozu. Aby to zrobić, należy wejść na naszą stronę na 

Facebooku www.facebook.com/obozysportoweletsgo , na której co jakiś czas będziemy wpisywać ciekawe 

posty i umieszczać zdjęcia. 

Osoby nie posiadające konta na facebook’u również mogą przeglądać galerię. 

 

 

 

 

 



 

 

Poniżej przygotowaliśmy ściągawkę rzeczy, w jakie należy wyposażyć dzieci na obóz 

Dokumenty: 

1. legitymacja szkolna z aktualną pieczątką!!! 

2. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego leku zawarta w podpisanej 

apteczce – zwłaszcza leki antyalergiczne (jeśli zażywa)  

3. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne) 

Bagaż: Bardzo prosimy, aby torba/plecak oraz wszystkie rzeczy były podpisane! Proszę pakować się tak, 

aby uczestnik był w stanie poradzić sobie przenieść/pociągnąć swój bagaż „na raz”! Najlepiej torba/walizka 

na kółkach + plecak podręczny. 

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- torba podróżna/walizka – podpisana 

- śpiwór i poduszka 

- kurtka przeciwdeszczowa 

- ciepłe bluzy 

- dres /najlepiej 2 pary/ 

- przynajmniej 2 pary krótkich spodenek 

- t-shirty 

- piżama 

- bielizna osobista  

- 1 ręcznik kąpielowy (najlepiej szybkoschnący) 

- 1 ręcznik plażowy 

- czapka na głowę (najlepiej z daszkiem) 

- Buty sportowe, ew. buty do windsurfingu, klapki  

- kąpielówki/ kostium kąpielowy/ board shorty 

- pianka neoprenowa (jeśli posiada) 

- koszulka do sportów wodnych – tzw. lycra 

- okulary przeciwsłoneczne,  najlepiej z gumką z tyłu  

- pas trapezowy (jeśli posiada) 

- czapka zimowa 

- bidon – podpisany (dbając o ekologię staramy się ograniczać zużycie jednorazowych/ plastikowych 

kubeczków, dlatego prosimy, aby każdy uczestnik miał swój bidon) 

- kosmetyki: szczoteczka do zębów, pasta , żel pod prysznic, szampon,  krem z filtrem UV! preparat przeciw    

  komarom,  chusteczki jednorazowe, balsam nawilżający, pomadka do ust  itp. 

- mała latarka 

- pieniądze koniecznie w podpisanym portfelu, niewielka suma na drobne wydatki, pamiątki czy dodatkowe   

  Atrakcje. 

 

Kierownik obozu: 

Marcin Prządka 606 487 525,  

e-mail: marcin.p@letsgo.com.pl  

 

Dokumenty, leki i pieniądze prosimy koniecznie podpisać !!! To samo najlepiej zrobić  

z ubraniami, oznaczając je na np. metkach. 

 

Na obozie nie będzie czasu, żeby się nudzić, a dodatkowo stawiamy na integrację, dlatego prosimy nie 

zabierać gier elektronicznych, typu PSP! Wskazane gry planszowe ☺ 

Wakacje już tuż tuż! Aloha! 


