
 

 

 

Drodzy Rodzice, 

oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na Obozy

 

Zbiórka i podróż autokarem: 

- zbiórka o 08.45, wyjazd autokaru o 

Go, ul. Koncertowa 4, Warszawa-Ursynów

 

- dzieciom cierpiącym na chorobę lokomocyjną

- dzieci będą musiały mieć przy sobie maseczki podczas przejazdu autokarem;

- dzieci będą musiały zdezynfekować ręc

- będziemy mieć termometr, będzie możliwość zmierzenia temperatury przed wejściem do autokaru

- będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem covid

- podróż będzie trwała ok. 4h, prosimy 

prosimy nie dawać dzieciom do autokaru na drogę chipsów, popcornu,  słodyczy, napoi gazowanych.

 

Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w 

Stręgielku, 11-610 Pozezdrze od godziny 1

w innym przypadku prosimy o wcześniejszą informację;

- pierwszym posiłkiem dzieci po przyjeździe będzie 

W związku z nowymi wytycznymi osoby dowożące uczestników muszą pamiętać o przestrzeganie

by po przyjeździe na miejsce poinformować o fakcie kierownika obozu i poczekać na zewnątrz budynku na 

wychowawcę oraz nie odprowadzać dziecka do pokoju. 

 

Po zakończeniu każdego turnusu autokar będzie odjeżdżał 

   obiedzie/, rodzice dzieci, które nie jadą autokarem

- powrót do Warszawy ok. 18.00-19.00

 

 

 

 

 

to najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu Waszych pociech na Obozy Sportowe Let’s Go!

, wyjazd autokaru o 09.00 w niedzielę rozpoczynającą turnus – parking przy biurze Let’s 

Ursynów, wjazd od ul. Beli Bartoka. 

 

erpiącym na chorobę lokomocyjną prosimy o wcześniejsze podanie leków;

maseczki podczas przejazdu autokarem; 

dzieci będą musiały zdezynfekować ręce przed wejściem do autokaru; 

będziemy mieć termometr, będzie możliwość zmierzenia temperatury przed wejściem do autokaru

będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem covid

, prosimy dać dzieciom prowiant na drogę (kanapki, owoc + coś do picia

nie dawać dzieciom do autokaru na drogę chipsów, popcornu,  słodyczy, napoi gazowanych.

a osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowy

od godziny 13.00 do 14.00, 

osimy o wcześniejszą informację; 

ierwszym posiłkiem dzieci po przyjeździe będzie obiad; 

W związku z nowymi wytycznymi osoby dowożące uczestników muszą pamiętać o przestrzeganie

by po przyjeździe na miejsce poinformować o fakcie kierownika obozu i poczekać na zewnątrz budynku na 

wychowawcę oraz nie odprowadzać dziecka do pokoju.  

o zakończeniu każdego turnusu autokar będzie odjeżdżał ze Stręgielka ok. godz. 14.00

zieci, które nie jadą autokarem do tego czasu muszą odebrać dzieci

.00 w sobotę kończącą dany turnus; 

Sportowe Let’s Go! 

parking przy biurze Let’s 

; 

będziemy mieć termometr, będzie możliwość zmierzenia temperatury przed wejściem do autokaru; 

będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem covid-19  

kanapki, owoc + coś do picia), 

nie dawać dzieciom do autokaru na drogę chipsów, popcornu,  słodyczy, napoi gazowanych. 

Szkoleniowym „Omega” w 

W związku z nowymi wytycznymi osoby dowożące uczestników muszą pamiętać o przestrzeganie zasady, 

by po przyjeździe na miejsce poinformować o fakcie kierownika obozu i poczekać na zewnątrz budynku na 

.00 /po 

do tego czasu muszą odebrać dzieci; 



 

Kontakt: 

Dzieci mogą mieć ze sobą telefon komórkowy, jednak przekazują go wychowawcy po przyjeździe do 

ośrodka. W czasie trwania obozu kontakt z dziećmi 

– 14.45 (w tym czasie wychowawcy rozdają dzieciom ich telefony).

 

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z 

nr kontaktowy: +48 570 802 606 

 

Kieszonkowe: 

Na miejscu pieniądze zostaną zdeponowane u wychowawcy i będą codziennie wydawane dzieciom. 

Pozwoli to uniknąć niepożądanych sytuacji i zbędnego wydawania pieniędzy na słodycze, itp.

Bardzo prosimy, aby dzieci wzięły ze sobą 

nominałach. 

 

Kleszcze: 

Wychowawcy i instruktorzy będą pilnować, ab

rękawem i długie spodnie oraz żeby spryskiwały się preparatami przeciw komarom i kleszczom. Dzieci będą 

codziennie pilnowane przez wychowawcę

sprawdzane przez pielęgniarkę/wychowawcę. 

skontaktuje się z rodzicami/opiekunami. Istnieje możliwość wysłania 

 

Relacja z obozów: 

pamiętajcie, że będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z 

Facebooku www.facebook.com/obozysportoweletsgo

fotorelację. Liczymy na to, że nasza facebook’owa strona będzie tętniła życiem!

FB też mogą przeglądać zdjęcia wpisując ten link w przeglądarkę

  

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

lista na jeden tydzień: 

Dokumenty: 

1. legitymacja szkolna z aktualną pieczątką

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

apteczce – zwłaszcza leki antyalergiczne

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

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

zabranych na obóz. 

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- torba podróżna/walizka – podpisana 

- kurtka przeciwdeszczowa 

- ciepłe bluzy 

- dres /najlepiej 2 pary/ 

- przynajmniej 2 pary krótkich spodenek

- spódniczki, sukienka /dla dziewczynek/

- koszulki z krótkim rękawkiem 

- 1 piżama 

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

- 1 mały ręcznik /do twarzy/ 

- 1 ręcznik kąpielowy 

- 1 ręcznik plażowy 

- czapka na głowę (najlepiej z daszkiem)

Dzieci mogą mieć ze sobą telefon komórkowy, jednak przekazują go wychowawcy po przyjeździe do 

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

14.45 (w tym czasie wychowawcy rozdają dzieciom ich telefony). 

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu: 

zdeponowane u wychowawcy i będą codziennie wydawane dzieciom. 

Pozwoli to uniknąć niepożądanych sytuacji i zbędnego wydawania pieniędzy na słodycze, itp.

Bardzo prosimy, aby dzieci wzięły ze sobą niewielką kwotę (50pln) na tydzień pobytu, najlepiej w 

Wychowawcy i instruktorzy będą pilnować, aby dzieci, idąc do lasu, ubierały się w koszulki z długi

żeby spryskiwały się preparatami przeciw komarom i kleszczom. Dzieci będą 

wychowawcę, aby sprawdziły się pod kątem kleszczy. 

wychowawcę. Jeśli u któregoś z dzieci znajdzie się  kleszcz

je się z rodzicami/opiekunami. Istnieje możliwość wysłania kleszcza do badania

amiętajcie, że będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z obozów. Aby to zrobić należy wejść na naszą stronę na 

www.facebook.com/obozysportoweletsgo, na której co jakiś czas będziemy umieszczać 

Liczymy na to, że nasza facebook’owa strona będzie tętniła życiem! Osoby nie zalogowane na 

FB też mogą przeglądać zdjęcia wpisując ten link w przeglądarkę! 

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

pieczątką (jeśli posiada); 

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

zwłaszcza leki antyalergiczne; 

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

Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane oraz aby dzieci miały listę wszystkich rzeczy 

 

przynajmniej 2 pary krótkich spodenek 

spódniczki, sukienka /dla dziewczynek/ 

bielizna osobista i skarpetki, w tym 1 para ciepłych skarpet 

na głowę (najlepiej z daszkiem) 

Dzieci mogą mieć ze sobą telefon komórkowy, jednak przekazują go wychowawcy po przyjeździe do 

poobiedniej ok. 14.00 

zdeponowane u wychowawcy i będą codziennie wydawane dzieciom. 

Pozwoli to uniknąć niepożądanych sytuacji i zbędnego wydawania pieniędzy na słodycze, itp. 

a tydzień pobytu, najlepiej w drobnych 

się w koszulki z długim 

żeby spryskiwały się preparatami przeciw komarom i kleszczom. Dzieci będą 

pod kątem kleszczy. Młodsze dzieci będą 

najdzie się  kleszcz, kierownik obozu 

eszcza do badania (badanie płatne). 

zrobić należy wejść na naszą stronę na 

będziemy umieszczać 

Osoby nie zalogowane na 

leku zawarta w podpisanej 

miały listę wszystkich rzeczy 



 

- buty sportowe 2 pary, sandały, ew. buty do

- kostium kąpielowy 

- bidon – podpisany (dbając o ekologię staramy się og

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

 

Kosmetyki: 

- szczoteczka do zębów, pasta i kubeczek podpisany

- mydło w mydelniczce 

- grzebień lub szczotka do włosów (dziewczynki gumeczki do włosów)

- szampon 

- żel pod prysznic 

- krem z filtrem UV 

- preparat przeciw komarom i kleszczom!!!

- płyny do czyszczenia aparatów ortodontycznych (jeśli

- chusteczki jednorazowe 

 

Inne: 

- mały plecak 

- kask rowerowy /jeśli dzieci mają swój ulubiony

- okulary przeciwsłoneczne 

- mała latarka 

- pieniądze (max. 50pln/tydz. w małych nominałach) 

- ulubiona książka, przytulanka , gra planszowa

- maseczki – 3 szt. 

 

Dzieci, które będą przebywały na obozie 

zabranie: 

- dobrej jakości kurtki przeciwdeszczowej

- kapelusza/ czapki ochronnej 

- butów trekkingowych i kaloszy 

- niezbędnika survivalowego lub gadżetów

- ciemnego stroju (spodnie + bluza) który można pobrudzić w lesie

- długich spodni 

- śpiworu 

 

Dzieci, które będą przebywały na obozie 

- ochraniaczy na łokcie i kolana (jeśli posiadają!)

 

Dzieci, które będą przebywały na obozie 

- spodni do ćwiczeń 2x długie /wygodne legginsy lub dresowe/

- spodenek krótkich do ćwiczeń 

- butów sportowych /adidasy/ do tańców zumba i hip

- skarpetek lub baletek na balet, taniec współczesny i gimnastykę

- gumek do włosów 

- czapeczkę bejsbolówkę 

- koszulę 

 

Dzieciom, które będą przebywały na obozie 

- butów windsurfingowych (jeśli posiada

- pianki do pływania na windsurfingu (jeśli posiada

- cienkiej czapki zimowej 

ew. buty do windsurfingu, kalosze, klapki 

(dbając o ekologię staramy się ograniczać zużycie jednorazowych/

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

i kubeczek podpisany 

grzebień lub szczotka do włosów (dziewczynki gumeczki do włosów) 

preparat przeciw komarom i kleszczom!!! 

płyny do czyszczenia aparatów ortodontycznych (jeśli używa) 

/jeśli dzieci mają swój ulubiony i chcą wziąć ze sobą/ - koniecznie podpisany!

tydz. w małych nominałach) - koniecznie w podpisanym portfelu!

ulubiona książka, przytulanka , gra planszowa 

Dzieci, które będą przebywały na obozie przygodowym (survivalowym) dodatkowo proszone są o 

dobrej jakości kurtki przeciwdeszczowej 

lub gadżetów survivalowych (jeśli posiadają!) 

bluza) który można pobrudzić w lesie 

Dzieci, które będą przebywały na obozie parkourowo-freestyle’owym dodatkowo proszone są o zabranie:

ochraniaczy na łokcie i kolana (jeśli posiadają!) 

Dzieci, które będą przebywały na obozie taneczno-sportowym dodatkowo proszone są o zabranie:

spodni do ćwiczeń 2x długie /wygodne legginsy lub dresowe/ 

butów sportowych /adidasy/ do tańców zumba i hip-hop 

skarpetek lub baletek na balet, taniec współczesny i gimnastykę 

Dzieciom, które będą przebywały na obozie windsurfingowym dodatkowo sugerujemy zabranie:

(jeśli posiada!) 

(jeśli posiada!) 

raniczać zużycie jednorazowych/plastikowych 

koniecznie podpisany! 

koniecznie w podpisanym portfelu! 

dodatkowo proszone są o 

dodatkowo proszone są o zabranie: 

dodatkowo proszone są o zabranie: 

tkowo sugerujemy zabranie: 



 

 

Dzieci, które będą przebywały na obozie 

- dobrej jakości kurtki przeciwdeszczowej

- cienkiej czapki zimowej 

- kaloszy (jeśli posiada!) 

 

Pieniądze, telefony, cenne rzeczy: 

• Pieniądze, leki i telefony są zdeponowane u wychowawców. Są wydawane w razie potrzeby lub w 

określonych godzinach. Czas na kontakty tel. z rodzicami, rodziną, znajomymi, jest przewidziany na 

przerwę poobiednią, tj. 14:00-

• Prosimy, by dzieci nie zabierały na obóz cennej elektroniki (aparaty, tablety, laptopy, itp.). Są one 

na obozie zbędne i chcemy uniknąć niepotrzebnych sytuacji związanych ze zgubieniem lub 

zniszczeniem przedmiotów. Poza tym na wakacjach promujemy odpoczynek od ekranów i 

wszystkiego e-… � 

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

najlepiej nie zabierać. Prosimy również, aby dzieci nie zabierały z

Odwiedziny rodziców: 

odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków) będą ogra

minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. 

jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopu

Poza tym, dzieląc się naszym doświadczeniem uważamy, że takie odwiedziny nie wpływają najlepiej, 

zwłaszcza na młodsze dzieci. Czasem problemem jest też fakt, że dzieciom jest przykro jeśli do 

kolegi/koleżanki przyjadą rodzice, a do nich nie…

dla rodziców. Jeśli jednak z różnych względów dojdzie do odwiedzin,

wcześniej telefonicznie kierownika obozu.

 

Kontakty:  

Małgorzata Łapińska – biuro Let’s Go (605

Marcin Prządka – travel manager  (606

 

Dokumenty, leki i pieniądze prosimy koniecznie podpisać

z ubraniami, oznaczając je na np. metkach.

 

 

W czasie obozów nasi wychowawcy i instruktorzy dbają o integrację i dobrą atmosferę. Prosimy jednak o 

przypomnienie dzieciom, zwłaszcza tym, które jadą po raz pierwszy, albo mają jakieś obawy, że w czasie 

obozu wychowawca jest osobą, z którą można porozmawiać i wspólnie 

W sprawach istotnych zawsze kontaktujemy się z Państwem

nami.  

 

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych obozów.

Dzieci, które będą przebywały na obozie żeglarskim dodatkowo proszone są o zabranie:

kurtki przeciwdeszczowej 

Pieniądze, leki i telefony są zdeponowane u wychowawców. Są wydawane w razie potrzeby lub w 

określonych godzinach. Czas na kontakty tel. z rodzicami, rodziną, znajomymi, jest przewidziany na 

-15:00. 

ały na obóz cennej elektroniki (aparaty, tablety, laptopy, itp.). Są one 

na obozie zbędne i chcemy uniknąć niepotrzebnych sytuacji związanych ze zgubieniem lub 

zniszczeniem przedmiotów. Poza tym na wakacjach promujemy odpoczynek od ekranów i 

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

najlepiej nie zabierać. Prosimy również, aby dzieci nie zabierały ze sobą zegarków typu smartwatch

by z zewnątrz (rodziców, dziadków) będą ograniczone do niezbędnego 

(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. maseczki, stosowanie rękawiczek 

jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych); 

doświadczeniem uważamy, że takie odwiedziny nie wpływają najlepiej, 

zwłaszcza na młodsze dzieci. Czasem problemem jest też fakt, że dzieciom jest przykro jeśli do 

kolegi/koleżanki przyjadą rodzice, a do nich nie… Dlatego nie planujemy zorganizowanego dnia 

Jeśli jednak z różnych względów dojdzie do odwiedzin, prosimy 

kierownika obozu. 

(605 555 720) lapinska@letsgo.com.pl 

(606 487 525) marcin.p@letsgo.com.pl 

dze prosimy koniecznie podpisać!!! To samo najlepiej zrobić 

z ubraniami, oznaczając je na np. metkach. 

nasi wychowawcy i instruktorzy dbają o integrację i dobrą atmosferę. Prosimy jednak o 

przypomnienie dzieciom, zwłaszcza tym, które jadą po raz pierwszy, albo mają jakieś obawy, że w czasie 

wychowawca jest osobą, z którą można porozmawiać i wspólnie rozwiązać problem

W sprawach istotnych zawsze kontaktujemy się z Państwem i Wy również możecie się skontaktować z 

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych obozów. 

dodatkowo proszone są o zabranie: 

Pieniądze, leki i telefony są zdeponowane u wychowawców. Są wydawane w razie potrzeby lub w 

określonych godzinach. Czas na kontakty tel. z rodzicami, rodziną, znajomymi, jest przewidziany na 

ały na obóz cennej elektroniki (aparaty, tablety, laptopy, itp.). Są one 

na obozie zbędne i chcemy uniknąć niepotrzebnych sytuacji związanych ze zgubieniem lub 

zniszczeniem przedmiotów. Poza tym na wakacjach promujemy odpoczynek od ekranów i 

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

e sobą zegarków typu smartwatch 

niczone do niezbędnego 

, stosowanie rękawiczek 

doświadczeniem uważamy, że takie odwiedziny nie wpływają najlepiej, 

zwłaszcza na młodsze dzieci. Czasem problemem jest też fakt, że dzieciom jest przykro jeśli do 

Dlatego nie planujemy zorganizowanego dnia odwiedzin 

prosimy o poinformowanie 

!!! To samo najlepiej zrobić  

nasi wychowawcy i instruktorzy dbają o integrację i dobrą atmosferę. Prosimy jednak o 

przypomnienie dzieciom, zwłaszcza tym, które jadą po raz pierwszy, albo mają jakieś obawy, że w czasie 

rozwiązać problem, jeśli wystąpi.  

możecie się skontaktować z 


