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Drodzy Rodzice, 

Poniżej wysyłamy kilka informacji szczegółowych dotyczących obozu m.in. jak 

się przygotować do obozu i co ze sobą zabrać. 

Miejsce obozu: 

Ośrodek Sportowo-Noclegowy CEN Wydminy 

ul. Ełcka 2B, 11-510 Wydminy 

Terminy obozu:  

13-22.07.2019r. 

Opiekunowie: 

Piotr Domański 

Karol Bogusz 

Mateusz Chodkowski 

Ø Wyjazd na obóz odbędzie się dnia 13.07.2019r. o godzinie 9:00 z 

parkingu przy III Ogródku Jordanowskim ul. Wawelska 3, w Warszawie  

( wjazd od ulicy Ondraszka tam będzie zaparkowany autobus)  

Ø Warunkiem uczestnictwa w obozie, jest dostarczenie dwóch egzemplarzy 

umowy oraz Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku. 

Dokumenty można dostarczyć do nas na 2 sposoby: 

1) można wysłać skany drogą mailową na adres  mailowy 

biuro@fitcamp.pl (tą opcję rekomendujemy) 

2) przekazać w dniu wyjazdu 13.07.2019 podczas zbiórki. Kierownik 

obozu będzie dostępny 60 min. przed wyjazdem w celu zbierania 

potrzebnych dokumentów.  
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Ø Planowany przyjazd do Wydmin w dniu 13.05.2019 około godziny 14:00. 

Ø Zakwaterowanie w Ośrodku Sportowo-Noclegowym CEN Wydminach 

ul. Ełcka 2B, 11-510 Wydminy  

Planowany przyjazd do Warszawy: 

- dnia 22.07.2018r. około godziny 15:00 (będziemy informować telefonicznie 

lub mailowo o której godzinie będzie dokładny przyjazd autokaru) 

Niezbędnik obozowicza!  Czyli co zabrać na obóz: 

- czapka z daszkiem, 

- kurtka przeciwdeszczowa, 

- 2x buty sportowe, 

- plecak bądź worek na rzeczy sportowe, 

- komplet sportowy (co najmniej koszulka sportowa na dzień, spodenki na 2 

dni), 

- jakiś środek na komary (owady),  

- bidon, 

-krem ochronny z filtrem UV,  

-strój kąpielowy,  

- klapki i czepek. 

Program szczegółowy obozu Fit Camp może być zmodyfikowany w zależności 

od umiejętności sportowych, możliwości psychofizycznych uczestników oraz 

warunków pogodowych danego dnia. 
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Jeśli chodzi o młodsze dzieci sugerujemy, żeby w miarę możliwości podpisać 

ubrania na metkach inicjałami dzieci!  

Ponadto, koniecznie dzieci powinny wziąć ze sobą:  

-dokument ze zdjęciem np.: legitymacja szkolna.  

Ø Prosimy, żeby dzieci nie brały ze sobą sprzętu elektronicznego tj. 

tabletów, gier itp. Chcemy aby dzieci spędziły obóz w sposób aktywny 

czyli na sportowo. 

Telefony: 

Telefony na początku obozu zostaną zebrane przez opiekunów i oddawane będą 

codziennie dzieciom po obiedzie na około godzinę czasu (mniej więcej godzina 

14-15). Wtedy dzieci będą mogły skontaktować się telefonicznie z rodzicami. 

Telefon Fit Camp 796801880 będzie dostępny cały czas i pod ten numerem 

telefonu można do nas dzwonić w sprawach pilnych. 


