
 

 

Drodzy Rodzice 

Oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na obóz kursem na patent 

żeglarski. 

 

Zbiórka i podróż autokarem: 

- zbiórka o 14.45, wyjazd autokaru o 15.00 w sobotę 20.07.2019 – parking przy biurze Let’s Go, ul. 

Koncertowa 4, wjazd od ul. Beli Bartoka 

 
- dzieciom cierpiącym na chorobę lokomocyjną prosimy o wcześniejsze podanie leków; 

- na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w  

Ośrodku Ostoja Sport Resort, Januszkowo 27, 13-124 Kozłowo od godziny 16.00 do ok. 18.00,  

w innym przypadku prosimy o wcześniejszą informację; 

- pierwszym posiłkiem dzieci po przyjeździe będzie kolacja. 

 

 

- po zakończeniu turnusu będziemy wracać pociągiem z Iławy Głównej 

 odjazd pociągu godz. 12:08 

przyjazd do Warszawy godz. 14:20 (Dworzec Centralny) 

- Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w porcie w Iławie, 

  w sobotę 03.08.2019 do godz. 11.00. Prosimy o informację o godzinie odbioru. 

 

Kontakt: 

W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi będzie możliwy w ustalonych godzinach. Dokładny czas 

podamy w pierwszym smsie po przyjeździe dzieci na obóz.  

Kontakt do kierownika rejsu: Sławomir Banacki 601-331-207 

 

 

 



 

 

Lista: 

1. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego 

leku zawarta w podpisanej apteczce – zwłaszcza leki antyalergiczne; 

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

Bagaż: Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci 

miały listę wszystkich rzeczy zabranych na obóz. Wszystko prosimy spakować w worek żeglarski 

lub miękką sportową torbę. 

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- worek żeglarski – podpisany 

- śpiwór  

- kurtka przeciwdeszczowa (sztormiak) najlepiej ze spodniami 

- ciepłe bluzy 

- dres /najlepiej 2 pary/ 

- 1 para ciepłych spodni 

- przynajmniej 2 pary krótkich spodenek 

- koszulki z krótkim rękawkiem 

- 1 piżama 

- bielizna osobista i skarpetki, w tym 1 para ciepłych skarpet 

- 1 mały ręcznik /do twarzy/ 

- 1 ręcznik kąpielowy 

- 2 czapki na głowę (jedna z daszkiem druga cienka  zimowa) 

- buty sportowe 2 szt., sandały, klapki, jeśli ktoś ma i zmieści, to jeszcze kalosze 

- kostium kąpielowy 

- kosmetyki, w tym: 

- krem z filtrem UV 

 

Inne: 

- mały plecaczek 

- okulary przeciwsłoneczne 

- mała latarka 

- pieniądze  

- ulubiona książka 

- osoby uczestniczące w kursie na patent żeglarza prosimy o zabranie długopisów i zeszytu do 

notowania. 

 

Na obozie obowiązuje zakaz grania na urządzeniach elektronicznych typu PSP, dlatego prosimy ich 

najlepiej nie zabierać ☺ 

 

 

Nasz rejs już tuż tuż! Do zobaczenia! 

 
 


