
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW OBOZU  
WYPOCZYNKOWO- SPORTOWEGO Łazy - 2019 

 
WYJAZD NA OBÓZ NASTĄPI W DNIU 06-07-2019 r. (sobota) 

 

Wadowice - godzina 21.00 z Dworca PKS w Wadowicach, stanowisko dla wysiadających  

/wsiadają wszyscy uczestnicy obozu z wyjątkiem wymienionych poniżej/. 

Brzeszcze – godzina 21.30 z parkingu przy Hali Sportowej ul. Ofiar Oświęcimia 49. 

/wsiadają podopieczni Szymona Grzywy i Sensei Mariusza Pawlusa/  

Oświęcim – godzina 21.45 parking przy supermarkecie Lidl ul. Konarskiego 1 obok stacji BP. 

/wsiadają podopieczni Szymona Grzywy i Sensei Mariusza Pawlusa/ 

Kraków – godzina 22.00 parking przy Hotelu Witek, ul. Handlowców 14, Modlniczka. 

/wsiadają osoby z Krakowa, Mogilan, Skawiny, Radziszowa, Gołczy, Miechowa, Dziadoszyc/. 

Prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce zbiórki. W przypadku gdy uczestnik obozu zostanie przez 
Państwa dowieziony na obóz osobiście lub mają Państwo wątpliwości co do miejsca zbiórki prosimy o 
kontakt, SMS  – tel. 604 690 450 lub e-mail: mkk@mkk.wer.pl 

Osobom posiadającym chorobę lokomocyjną prosimy podać odpowiednie leki na pół godziny przed 
planowanym wyjazdem i poinformowanie o tym fakcie organizatora oraz wychowawców na zbiórce.  

Wyjazd z obozu w Łazach nastąpi w dniu 16.07.2019 r. (wtorek), w godzinach wieczornych. Przyjazd do 
tych samych miejsc (jak wyjazd na obóz) planowany jest w godzinach wczesno porannych, w dniu 
17.07.2019 r. (środa).  

 WAŻNE INFORMACJE:  

Należy zabrać obowiązkowo: legitymację szkolną, kremy z wysokim filtrem UV, nakrycie głowy, zegarek. 
Sugerowane rzeczy do zabrania: ręczniki min. 2 szt., kimono, obuwie sportowe, bieliznę, strój kąpielowy, 
przybory toaletowe, okulary przeciwsłoneczne, maści na oparzenia słoneczne, coś przeciw komarom, 
ubrania wg własnego uznania. Pościel jest na miejscu. Za zniszczone lub zgubione przez uczestników 
przedmioty wartościowe (pieniądze, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, laptop, tablet, itp.) 
organizator nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli uczestnik zażywa lekarstwa prosimy o poinformowanie, o 
tym fakcie organizatora podczas zbiórki w dniu wyjazdu oraz przygotowanie ich w opakowaniu opisanym 
imieniem i nazwiskiem dziecka oraz informacją o dawkowaniu i sposobie podawania. Uprzejmie prosimy 
o nie pakowanie dzieciom zbędnych rzeczy. Na obozie odbędzie się egzamin na wyższe stopnie 
wtajemniczenia kyu (opłata wg cennika związku), która będzie zbierana na obozie. Osoby powyżej 14 roku 
życia zdające egzamin na obozie proszone są o zabranie pełnego kompletu ochraniaczy. Uczestnicy obozu 
będą mogli zdeponować kieszonkowe u wychowawców, które będzie im wydawane wg ich potrzeb. W 
przypadku, gdy życzą sobie Państwo aby kieszonkowe były wydawane przez wychowawców w 
małych kwotach prosimy o spakowanie pieniędzy w niskich nominałach 10-20 zł oraz o spakowanie 
ich do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka (w innym wypadku dzieci będą otrzymywać 
wyższe kwoty do dyspozycji). Pieniążki będą zbierane na listę przez opiekunów na zbiórce w dniu wyjazdu 
lub po przyjeździe do ośrodka w Łazach. Organizator przypomina, że  zgodnie z regulaminem obozowym 
osoby do 14 roku życia mają zakaz posiadania w trakcie trwania obozu telefonów komórkowych, tabletów, 
laptopów oraz wszystkich rzeczy wartościowych narażonych na zniszczenie oraz zagubienie. W przypadku 
zabrania telefonów komórkowych na obóz przez uczestników do 14 roku życia telefony te po przyjeździe 
zostaną zdeponowane w sejfie i wydawane uczestnikom tylko w ustalonym z wychowawcami czasie. 
Uczestnicy pow. 14 roku życia wartościowe rzeczy na obóz zabierają na własną  odpowiedzialność. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, bądź zgubienie w/w  przedmiotów.  

mailto:mkk@mkk.wer.pl


W  wyjątkowych sytuacjach można kontaktować się podczas obozu w godzinach wolnych od zajęć 16.00 – 
17 .00  z nr tel.: 889 506 218, który będzie w posiadaniu wychowawców /prosimy o wyrozumiałość w 
przypadku problemów z dodzwonieniem się/. 

UWAGA!!! Kontakt tylko w pilnych sytuacjach w powyższych godzinach. W innym czasie telefony 
nie będą odbierane ze względu na prowadzone zajęcia programowe. 

Osoby, które do tej pory nie oddały karty kwalifikacyjnej proszone są o jak najszybsze przesłanie jej na 
adres organizatora: Jacek Kasperek, 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 49 lub oddanie opiekunowi przed 
autokarem po wcześniejszym poinformowaniu SMS bądź mailowym organizatora: tel. 604 690 450, 
mkk@mkk.wer.pl  - z podaniem imienia i nazwiska uczestnika obozu. 

Adres ośrodka: Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy POSEJDON ul. Leśna 12, 76-032 Łazy 

 

                      Organizator 

       Sensei Jacek Kasperek 4 Dan, tel. 602 444 306 
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