INFORMACJE ORGANIZACYJNE
OBÓZ SPORTOWY
Krościenko nad Dunajcem 2021

Szanowni Państwo, Rodzice,
Opiekunowie!
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy Państwu najważniejsze
informacje dotyczące wyjazdu na ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY w
poniższych terminach:
2-9 stycznia 2021 – roczniki 2010-2014
9-16 stycznia 2021 – roczniki 2004-2009
Prosimy o zapoznanie się z nimi, a w razie pytań bądź
niejasności prosimy o kontakt.
Obóz nie jest zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty. Obozy
sportowe/zgrupowania sportowe nie należą do kompetencji
Ministra Edukacji Narodowej, który określa wyłącznie zasady
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Na obozie będę pełnił funkcję kierownika obozu, w związku z tym
jestem do Państwa dyspozycji.

Jakub Strojec
tel. 784 391 308, mail: jakub.strojec@forzawroclaw.pl

TRASA
WYJAZD
Data: SOBOTA 09.01.2021
Planowana godzina wyjazdu: 15.00
Planowana godzina zbiórki: 14.30
Miejsce: Parking główny przy Stadionie
Miejskim (Parking Park&Ride od strony
ulicy Królewieckiej)
Czas podróży: ok. 5,5 godziny
INFORMACJE
- Autokar zostanie przed przyjazdem na miejsce
zbiórki skontrolowany przez funkcjonariuszy
Policji.
- Dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy o
podanie odpowiednio wcześniej stosownych
leków.
- Turnus rozpoczynamy kolacją około godziny 20.00
Proszę o przygotowanie zawodnikom prowiantu na
drogę i zjedzenie odpowiedniego obiadu przed
wyjazdem.

POWRÓT
Data: SOBOTA 16.01.2021
Wyruszamy w drogę powrotną po obiedzie (około godziny
14.30). O dokładnej godzinie powrotu będziemy Państwa
na bieżąco informować. Planowany przyjazd do
Wrocławia ok. 20.00 na parking przy Stadionie Miejskim.

INFORMACJE DLARODZICA/OPIEKUNA
1. Prosimy o pobranie karty kwalifikacyjnej ze strony klubu w zakładce OBOZY, wypełnienie jej i dostarczenie
oryginału na zbiórkę lub odesłanie skanu mailem na adres jakub.strojec@forzawroclaw.pl
2. Prosimy o pobranie oświadczenia ze strony klubu (zakładka OBOZY) którego wypełnienie przez
rodzica/opiekuna prawnego jest niezbędne w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Podpisane
oświadczenie należy dostarczyć W DNIU WYJAZDU (PRZED WEJŚCIEM DO AUTOKARU) KIEROWNIKOWI
OBOZU. Brak oświadczenia będzie skutkował brakiem możliwości wyjazdu na obóz.
3. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dot. uczestnictwa w obozie zawierającym zasady bezpieczeństwa
uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Regulamin dostępny
jest na stronie klubu (zakładka OBOZY).
4. Dzieci wchodząc do autokaru będą miały mierzoną temperaturę. Temperatura ciała powyżej 38 stopni
będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w obozie.

CO ZABRAĆNA OBÓZ?

Lista stanowi podpowiedź co powinno znaleźć się w walizce zawodnika:
2-3 kpl. spodenek i koszulek sportowych na treningi
2-3 kpl. spodenek i koszulek sportowych na zajęcia rekreacyjne
Dres i strój klubowy (dla dzieci posiadających taki komplet)
2 pary dresów (długie spodnie, bluzy z długim rękawem)
Getry piłkarskie - minimum 4 pary
Ochraniacze piłkarskie
Kurtka przeciwdeszczowa
Klapki pod prysznic
Strój kąpielowy
2 ręczniki kąpielowe (duże łazienkowe)
3 pary obuwia sportowego (1 na trening nawierzchnia trawiasta, 1 na zajęcia rekreacyjne, oraz
1 do poruszania się po ośrodku)
Piżama
Bielizna (w ilości wystarczającej na wszystkie dni pobytu)
Kosmetyki łazienkowe (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów, grzebień etc.)
Gumki do włosów lub elastyczne opaski dla dzieci z długimi włosami
Worek na brudną bieliznę
Podręczny plecak/torba/worek (do noszenia rzeczy na trening)
Coś do poduszki: książka, komiks itp. jeśli dziecko lubi
Kurtka zimowa, czapka, 2 pary rękawiczek
Podpisany bidon/butelka*
Legitymacja szkolna
2 szt. maseczka ochronna
2 szt. podręczny płyn do dezynfekcji rąk
Odzież termoaktywna

*świeża woda dla zawodników będzie
dostępna cały czas.

TELEFONYKOMÓRKOWE/KIESZONKOWE/LEKARSTWA
TELEFONY KOMÓRKOWE
- Telefony będą przechowywane u trenera i wydawane w trakcie przerwy poobiedniej (około godziny 14.0015.00)
- Dzieci, które nie posiadają telefonu mogą porozmawiać z Państwem podczas przerwy poobiedniej z mojego
telefonu.
KIESZONKOWE
- Proponujemy kwotę maksymalnie 100 zł, pieniążki będą wydawane dzieciom każdego dnia.
- Kieszonkowe prosimy włożyć do zamkniętej koperty oraz podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka
LEKARSTWA
- Jeśli zawodnik stosuje leki każdego dnia proszę je zapakować w podpisana torebkę z dokładnym sposobem
dawkowania
- Lekarstwa przechowywane są u kadry trenerskiej i wydawane zgodnie z zaleceniem
SŁODYCZE / NAPOJE GAZOWANE
- Na obozie obowiązuje zakaz spożywania napojów gazowanych
- Na obozie obowiązuje zakaz spożywania słodyczy
UWAGA: Kieszonkowe, lekarstwa i telefony będą zbierane na zbiórce przed autokarem przez wyznaczoną osobę
z kadry. Prosimy podpisać wszystkie rzeczy imieniem i nazwiskiem dziecka.

RELACJA ZOBOZU
Relacja zdjęciowa wraz zkrótkim opisem będzie umieszczana na naszym profilu Facebook’owym Akademii Piłki Nożnej Forza Wrocław.
Zachęcamy do oglądania i komentowania.
Podstawowe informacje dotyczące godziny przyjazdu, przebiegu podróży itp. będą wysyłane w formie sms przez kierownika obozu.

KADRA OBOZU
IITURNUS
Trener Michał Pińczyński
577 950 824

Trener Patryk Malesa
725 001 855

Trener Szymon Szmyt
796 160 538

Trener Renata Jastrzębska
606 822 322

Trener Bartłomiej Gawron
609 876 002

Kierownik obozu Jakub Strojec
783 391 308

Trener Grzegorz Dederko
781 436 482

