ZGRUPOWANIE
SZKOLENIOWE UKS JUNAK
28 LIPIEC – 06 SIERPIEŃ

TERMIN –

28.07-06.08.2018

MIEJSCE - Oś.Leśna Chata Jastrowie

OŚRODEK położony jest na skraju doliny rzeki Gwdy nad rzeką Oską w
sąsiedztwie wzgórz zwanych Pagórkami Jastrowskimi. Położony jest w
malowniczej okolicy: lasy, wzgórza, nad samym jeziorem , wszystko to tworzy
wspaniałe warunki do przygotowania przed rozgrywkami ligowymi oraz w
podniesieniu swoich umiejętności .
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ośrodka
https://www.youtube.com/watch?v=6phdsOG8PdA

ZAKWATEROWANIE
Domki „bajkowe” Domki piętrowe ,na każdym piętrze 2 pokoje 2-3 osobowe z
łazienką. Każda kondygnacja ma osobne wejście.
Domki ”Leśny Dworek” dwu pokojowy w każdym pokoju 3 osoby z łazienką
Pawilon Janosik to 6 pokoi 4 osobowych w każdym pokoju łazienka .
Pełne wyżywienie (4 posiłki) śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacje Potrawy
wystawione na stoliki w półmiskach , zupa wydawana w wazach , drugie danie
wydawane przy okienku , kolacja na ciepło plus patery z wędlinami nabiałem i
warzywami na stolikach. Stołówka znajduje się na terenie ośrodka

BAZA SPORTOWA
Naszą bazą treningową będą dwa piękne malowniczo położone pełno wymiarowe
naturalne boiska klubu LKS TARNOVIA TARNÓWKA z których korzystaliśmy
już kilkakrotnie w naszej historii zgrupowań.
Zajęcia będą prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę trenerską

TRANSPORT
Gwarantujemy Dojazd bezpiecznym autokarem firmy PLUM-BUS posiadającego
licencję na wykonywanie krajowego transportu osób Transport z miejsca zbiórki i
powrót. W przypadku większej liczby osób dopuszczalnych niż w autokarze część
dojedzie PKP z opiekunem
Autokary są zarejestrowane w bazie BEZPIECZNY.AUTOBUS GOV.PL gdzie
można sprawdzić aktualny stan techniczny

BEZPIECZEŃSTWO
Stawiając na bezpieczeństwo i zdrowie naszych zawodników „wypoczynek „
będzie zarejestrowany w bazie kuratorium oświaty (zgodnie z zaleceniami
Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego). Wszelkie informacje na temat i
potwierdzenie zarejestrowania znajdą Państwo w Bazie wypoczynku
www.wypoczynek.men.gov.pl

Wszyscy zawodnicy będą objęci opieką medyczną oraz ubezpieczeniem podczas
wypoczynku.

WARUNKI ZAPISU
CAŁKOWITY KOSZT 1450.00 PLN
400 zł zaliczki na konto Bank Millennium S.A. 18 1160 2202 0000 0002 2989
7949 do 15 marca 2018
Pozostała kwota do dnia 20.06.2018. Ilość miejsc jest ograniczona

Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki oraz wypełnienie karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i akceptacji warunków
uczestnictwa.
1.Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu sportowego, zabrać
legitymację szkolną oraz ważne zaświadczenie o stanie zdrowia sportowca od
lekarza medycyny sportowej
2.Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków
odurzających. Nie przestrzeganie w/w zasad spowoduje wydalenie uczestnika z obozu i
odwiezienie do domu na koszt rodziców (opiekunów prawnych )
3.W przypadku drastycznego naruszania regulaminu lub zasad ustalonych na obozie
sportowym może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z obozu i odwiezienie go
do domu na koszt rodziców ( opiekunów prawnych )
4.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu w ośrodku i podczas transportu
5.NIE ZABIERAMY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
6.Kontakty z dziećmi za pośrednictwem telefonów trenerów ( opiekunów ) w
wyznaczonych godzinach.
7.Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym odwiedzać dzieci w trakcie trwania obozu.
8.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia
uczestnika na miejsce zbiórki oraz do odebrania go po powrocie z miejsca przyjazdu
9.Uczestnik będzie posiadał aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w
obozie sportowym oraz dostarczy wszystkie wymagane dokumenty wraz z
podpisami
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi kosztów leczenia
uczestników wypoczynku
11.Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów obozu przy zmianie cen w
kraju ( paliwo, energia itp.) Jednocześnie oświadczam że wyrażam zgodę na
pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania
obozu.
12..Zaliczka jest bezzwrotna
13.W przypadku rezygnacji ( uczestnika ) po wpłaceniu przez klub zaliczki uczestnik (
opiekun prawny) zostanie obciążony kosztami zgodnie z umową miedzy
Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą
14.Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu14.Niniejsze warunki
stanowią integralną część umowy zawartej z Zleceniobiorcą .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
W razie jakich kolwiek pytań informacji udziela organizator Przemysław Zieliński
tel 503 095 887 lub e-mail uksjunakwarszawa@wp.pl

