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oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu na 

 

Zbiórka i podróż: 

Osoby podróżujące autokarem. Zbiórka w 

biurze Let’s Go, Koncertowa 4, 02-787 Warszawa.

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

covid-19 - punkt obowiązkowy. 

Osoby wsiadające w Łodzi. Planowany przyjazd 

Miejsce zbiórki (Kątna 1, 92-638 Łódź) 

Położenie na mapie: https://goo.gl/maps/ynU8G2ecW36vAK5D8

 

Osoby wsiadające we Wrocławiu. Planowany przyjazd o godz. 13:30

Miejsce zbiórki (parking przy restauracji McDonald, Futura Park)

Położenie na mapie: 

https://www.google.pl/maps/search/mcdonald+Futura+Park,+Wroc%C5%82aw/@51.1061362,16.9493953,17z

 

Na osoby, które wybrały własny transport

550 Stronie Śląskie, od godziny 16:00

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 

wychowawcę oraz nie odprowadzać do pokoju. 

 

Pierwszym posiłkiem po przyjeździe będzie 

(kanapki, owoc + coś do picia, najlepie

 

Po zakończeniu turnusu w sobotę, wyruszmy po śniadaniu o

spodziewany dojazd do Wrocławia: 11

spodziewany dojazd do Łodzi: 14:30, 

spodziewany dojazd do Warszawy 16:

Osoby wyjeżdżające z obozu z rodzicami

 

Transport rowerów:  

Prosimy o odpowiednie przygotowanie

1. Odkręcone pedały 

2. Wyjęte przednie koło 

3. Kierownica skręcona o 90st 

4. Obniżone siodło 

5. Zabezpieczenie przed obtarciami. 

zabezpieczyć rower samodzielnie

Kontakt: 

W czasie trwania obozu dogodny moment na kontakt z 

ok. 14.00 – 15.30 

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

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu

 

Relacja z obozów: 

- Pamiętajcie, że będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z 

Facebooku www.facebook.com/obozysportoweletsgo

posty i umieszczać zdjęcia. 

turystyka@letsgo.com.pl 
787 Warszawa  |  NIP 951 22 36 118 

Drodzy Uczestnicy i Rodzice, 

to najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu na obóz rowerowy Let’s Go w Czarnej Górz

. Zbiórka w sobotę 10.07, 17.07 i 14.08 o godzinie 8:00, na parkingu przy 

787 Warszawa. Wyjazd ok. 9:00 (będziemy pakować rowery)

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

Planowany przyjazd o godz. 11:00 

)  

https://goo.gl/maps/ynU8G2ecW36vAK5D8 

Planowany przyjazd o godz. 13:30-14:00 

(parking przy restauracji McDonald, Futura Park) 

maps/search/mcdonald+Futura+Park,+Wroc%C5%82aw/@51.1061362,16.9493953,17z

własny transport oczekujemy w Ośrodku Złote Góry, adres: ul. 

:00. Prosimy o informację o godzinie przyjazdu.  

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 

wychowawcę oraz nie odprowadzać do pokoju.  

posiłkiem po przyjeździe będzie obiadokolacja, prosimy o przekazanie prowiantu 

najlepiej bez chipsów i gazowanych napojów). 

, wyruszmy po śniadaniu ok. 9:30,  

Wrocławia: 11:30, 

 

:30. O dokładnej godzinie dojazdu poinformujemy telefonicznie.

Osoby wyjeżdżające z obozu z rodzicami prosimy odebrać do godziny 10:00 z Ośrodka Złote Góry

o odpowiednie przygotowanie roweru do transportu! 

Zabezpieczenie przed obtarciami. Będziemy mieli przekładki, ale jeśli boicie się o lakier to najlepiej 

modzielnie! 

dogodny moment na kontakt z uczestnikami będzie w czasie przerwy

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

kontakt z kierownikiem obozu: Marcinem Prządką /tel. 606

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

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

/obozysportoweletsgo 

/obozy_letsgo 

obozy.letsgo.com.pl 

Czarnej Górze. 

, na parkingu przy 

Wyjazd ok. 9:00 (będziemy pakować rowery). 

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

maps/search/mcdonald+Futura+Park,+Wroc%C5%82aw/@51.1061362,16.9493953,17z 

ul. Sienna 5H, 57-

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 

, prosimy o przekazanie prowiantu na podróż 

O dokładnej godzinie dojazdu poinformujemy telefonicznie. 

Złote Góry. 

Będziemy mieli przekładki, ale jeśli boicie się o lakier to najlepiej 

w czasie przerwy poobiedniej 

Marcinem Prządką /tel. 606-487-525/. 

należy wejść na naszą stronę na 

będziemy wpisywać ciekawe 
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Osoby nie posiadające konta na facebook’u również mogą przeglądać galerię

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

Dokumenty: 

1. ważny dokument ze zdjęciem 

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 torba/plecak oraz wszystkie rzeczy były podpisane! 

 

 

Wyposażenie rowerowe: 

- rower górski - sprawny, przeserwisowany

  w przypadku chęci wypożyczenia roweru na miejscu prosimy o wcześniejszą informację!!!

- kask, zalecamy pełny tzw. fullface  

- ochraniacze rowerowe na golenie i kolana oraz łokcie, 

- rękawiczki rowerowe pełne (z zakrytymi palcami)

- rowerowe spodenki i długie spodnie

- buty sportowe z płaską, twardą podeszwą (mogą być skateboardowe, na BMX)

- ciuchy rowerowe 

- skarpety rowerowe 

- zapasowa dętka lub nawet 2 do roweru

- bidon na wodę 

- mały plecak rowerowy, może być z bukłakiem na wodę, tzw. camelba

- okulary przeciwsłoneczne 

- mogą być też gogle rowerowe/ narciarskie z jasnymi szybkami

 

Prosimy o przygotowanie dodatkowych pieniędzy na przejazdy

* Osoby z większym doświadczeniem w jeździe na rowerze w terenie będą ko

początkujący. 

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- torba podróżna/walizka – podpisana

- kurtka przeciwdeszczowa  

- peleryna przeciwdeszczowa (tania, może być foliowa)

- dodatkowa para butów sportowych 

- dres 

- krótkie spodenki 

- t-shirty 

- piżama 

- bielizna osobista  

- 1 ręcznik kąpielowy (najlepiej szybkoschnący)

- 1 ręcznik plażowy 

- czapka na głowę (najlepiej z daszkiem)

- kąpielówki/ kostium kąpielowy/ board shorty

- okulary przeciwsłoneczne 

- czapka zimowa 

- dodatkowy t-shirt i spodenki, które można pobrudzić 

- Kosmetyki: szczoteczka do zębów, pasta 

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

- latarka 

- pieniądze na drobne wydatki i ew. serwis

turystyka@letsgo.com.pl 
787 Warszawa  |  NIP 951 22 36 118 

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

przygotowaliśmy ściągawkę rzeczy, w jakie należy wyposażyć dzieci na obóz 

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

zwłaszcza leki antyalergiczne (jeśli uczestnik zażywa)  

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

torba/plecak oraz wszystkie rzeczy były podpisane!  

, przeserwisowany (szczególnie amortyzator, hamulce). 

roweru na miejscu prosimy o wcześniejszą informację!!!

na golenie i kolana oraz łokcie, polecamy również buzer 

rowerowe pełne (z zakrytymi palcami) 

i długie spodnie (mogą być też stare elastyczne jeansy) 

, twardą podeszwą (mogą być skateboardowe, na BMX) 

do roweru, w odpowiednim rozmiarze! 

mały plecak rowerowy, może być z bukłakiem na wodę, tzw. camelbak 

mogą być też gogle rowerowe/ narciarskie z jasnymi szybkami 

dodatkowych pieniędzy na przejazdy wyciągami*  <<< Cennik >>>

Osoby z większym doświadczeniem w jeździe na rowerze w terenie będą korzystać z wyciągów częściej niż 

 

przeciwdeszczowa (tania, może być foliowa) 

 

(najlepiej szybkoschnący) 

na głowę (najlepiej z daszkiem) 

/ board shorty 

shirt i spodenki, które można pobrudzić ☺ 

szczoteczka do zębów, pasta , żel pod prysznic, szampon,  krem z filtrem UV

, balsam nawilżający, pomadka do ust, itp.) 

na drobne wydatki i ew. serwis 

/obozysportoweletsgo 

/obozy_letsgo 

obozy.letsgo.com.pl 

leku zawarta w podpisanej 

roweru na miejscu prosimy o wcześniejszą informację!!! 

<<< Cennik >>> 

zystać z wyciągów częściej niż 

krem z filtrem UV! preparat przeciw    
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- maseczki w wystarczającej ilości 

- żel do dezynfekcji 

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

z ubraniami, oznaczając je na np. metkach.

 

 

 

Po wszelkie porady dotyczące skompletowania sprzętu, 

obozu: 

 

Marcin Prządka 606 487 525,  

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

 

 

Uwaga – zniżka w sklepie ROWEROWY.COM

Partnerem naszych rowerowych obozów w górach 

znajdziecie cały sprzęt potrzebny na wyjazd

Dzięki naszej współpracy możecie Państwo

2021. Polecamy ze względu na asortyment dopasowa

 

Kod rabatowy: letsgo! 

ważny do 10-07-2021 

 

Kod podajemy po dodaniu towarów do koszyka w polu "aktywuj kod rabatowy".

Kod działa na produkty bez blokady rabatu, czyli produkt z kłódeczką nie będą objęte rabatem. 

Kod już jest aktywny. 

 

 

Serwis rowerowy - zniżka! 

Nawiązaliśmy również współpracę z serwisem rowerowym w Warszawie

bike.pl) ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Na hasło LETSGO otrzymacie Państwo 

sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyjazdem. Pozwoli to uniknąć niespodzianek w trakcie 

wyjazdu. 

 

turystyka@letsgo.com.pl 
787 Warszawa  |  NIP 951 22 36 118 

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

z ubraniami, oznaczając je na np. metkach. 

skompletowania sprzętu, ew. zakupu sprzętu można pisać do 

w sklepie ROWEROWY.COM! 

Partnerem naszych rowerowych obozów w górach jest sklep internetowy rowerowy.com

cały sprzęt potrzebny na wyjazd.  

Państwo liczyć na 15% rabat na zamówienia, do czasu obozu tj. 

ze względu na asortyment dopasowany do profilu obozu! 

od podajemy po dodaniu towarów do koszyka w polu "aktywuj kod rabatowy". 

Kod działa na produkty bez blokady rabatu, czyli produkt z kłódeczką nie będą objęte rabatem. 

z serwisem rowerowym w Warszawie (Sklep i serwis rowerowy t

786 Warszawa, tel: 22 400 67 84. 

otrzymacie Państwo zniżkę 20% na usługę serwisową. Polecamy wykonanie serwisu i 

sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyjazdem. Pozwoli to uniknąć niespodzianek w trakcie 

Dawaj w góry! 

 Do zobaczenia! 

/obozysportoweletsgo 

/obozy_letsgo 

obozy.letsgo.com.pl 

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

zakupu sprzętu można pisać do kierownika 

rowerowy.com , w którym 

, do czasu obozu tj. 10 lipca 

Kod działa na produkty bez blokady rabatu, czyli produkt z kłódeczką nie będą objęte rabatem.  

Sklep i serwis rowerowy t-

na usługę serwisową. Polecamy wykonanie serwisu i 

sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyjazdem. Pozwoli to uniknąć niespodzianek w trakcie 


