INFORMACJĘ WYJAZDOWE SOPOT 2019
Miejsce zbiórki: Parking w Imielnicy za kościołem.
Godz. 10.45 (11.00 wyjazd)
Telefon obozowy do kontaktu z dziećmi i kadrą: 792666132 sensei Jan
Procedura wsiadania do autokaru:
- walizki zostawiamy przy autokarze, bagażowi będą pakowali je do autokaru,
- rodzice nie wchodzą do autokaru,
- dziecko przekazane kierownikowi autokaru pozostaje w autokarze.
- leki i kieszonkowe w niskich nominałach (zapakowane i opisane) przekazujemy kierownikowi.

kierownik autokaru: Jan Kłębek
Co zabrać:
karategi ( lub strój sportowy na treningi karate), strój sportowy do biegania (spodnie dresowe, bluza), buty sportowe
kryte, klapki, ręcznik x 2, czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, kurtka przeciw deszczowa, plecak, krem do
opalania z filtrem, preparat na komary (nie w aerozolu !).

Szybki skrót zebrania wyjazdowego:
- „Sopot 2019” to wyjazd prozdrowotny - zakaz fast-foodów, napojów gazowanych, chipsów, izotoników itp.- dzieci i rodzice,
- telefony, tablety itp. - NIE ! – elektronikę, którą przywiozą dzieci zabieramy do przechowania- oddajemy na sjeście
poobiedniej na chwile, rodzice chcący skontaktować się z dziećmi- proszę dzwonić w godzinach wolnych od zajęć ok. 14.0015.30
- leki- nie dawać dzieciom do walizek! najlepiej zapakować w torbę z opisem i przekazać kierownikowi autokaru.
- odwiedziny – prosimy o wcześniejszą informację na maila, kto o której chce odwiedzić dziecko lub ewentualnie wcześniej
odebrać z obozu. Wizyty nie wieczorami ! Najlepiej w godzinach popołudniowych,
- podpisać ubrania dzieciom !!!
- podpisać oświadczenie – dołączone w pliku.

Oświadczenie
Imię, Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko
w trakcie trwania obozu „Sopot 2019”.
Wyrażam
/ nie wyrażam /*
zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez
kierownika lub opiekunów w czasie trwania obozu. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału mojego dziecka w obozie Sopot 2019, którego program i regulamin poznałem.

……………………………………………….
data

……………………………………………….
podpis rodzica

