
 

KOMUNIKAT INFORMACYJNY OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO  

DLA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKA  

                         DĄBKI 31.08 – 8.09.2011 R. ( POBYT ) 

                          

 

Miejsce zakwaterowania:   Ośrodek Wczasowy CARBO Dąbki  

          76-156 Dąbki ul. Dąbkowicka 8 

          Tel. (094) 314 80 40 lub 41 

Środek transportu: autobus 

Wyjazd: 30.08.2011 r. (wtorek) godz. 20.00 (zbiórka 19.30) –  

spod budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 41. 

Powrót: 09.09.2011 r. (piątek) godz. 7.00 - 8.00. – 

pod budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 41. 

 
Każdy uczestnik obozu powinien zabrad ze sobą: 
 

 aktualna licencja zawodnicza PZP ( na 2011 rok )  !!! 

 nr PESEL !!! 

 wypełniona karta kwalifikacyjna + podpisany regulamin !!! ( zamieszczone wraz z komunikatem) 

 aktualna książeczka zdrowia; 

 legitymacja szkolna; 

 odzież sportowa (do treningu): dres lub osobne części dresu, spodenki, T-shirty, skarpety; 

 odzież: spodnie długie, krótkie, koszulki, bluzy, polar, sweter itp.; 

 obuwie sportowe: adidasy, buty do biegania (lekkie nie trampki), klapki itp.; 

 strój kąpielowy (slipy); 

 kurtka przeciwdeszczowa;  
 skakanka; 

 czapka bądź inne okrycie na głowę; 

 przybory toaletowe + ręczniki (duży i mały); 
 pidżama, bielizna; 

 zeszyt i podstawowe przybory szkolne; 

 rakietka do tenisa stołowego + piłeczki tenisowe; 
 

Program obozu: 
 

 kajakarstwo (jezioro Bukowo); 

 kąpiele w morzu; 

 atletyka terenowa; 

 gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe; 

 pieczenie kiełbasek; 

 dyskoteki; 

 wycieczka do Darłówka (Aquapark); 
 
 
Istnieje możliwośd (poza odpłatnością obozu) wykupienia dodatkowych lekcji windsurfingu – koszt 150 zł (płatne na 
miejscu) – koniecznośd zabrania dodatkowego obuwia (specjalne buty gumowe lub trampki). 
 
 



 
Lista osób zgłoszonych na obóz: 

 
1. Kurowska Wanda – JORDAN KRAKÓW 
2. Radoo Sonia - JORDAN KRAKÓW 
3. Nowak Weronika - JORDAN KRAKÓW 
4. Mrugalski Kamil - JORDAN KRAKÓW 
5. Kolba Konrad - JORDAN KRAKÓW 
6. Sawera Krystian - JORDAN KRAKÓW 
7. Ciszewska Kamila – UKS SP 8 CHRZANÓW 
8. Goleniec Kamil – ÓSEMKA OŚWIECIM 
9. Krulikowski Maciej - ÓSEMKA OŚWIECIM 
10. Dindorf Radosław - ÓSEMKA OŚWIECIM 
11. Góralczyk Anna - ÓSEMKA OŚWIECIM 
12. Janus Karolina- ÓSEMKA OŚWIECIM 
13. Palka Maria - ÓSEMKA OŚWIECIM 
 
 

Trener prowadzący: Wojtulewicz Monika – ÓSEMKA OŚWIECIM 
 
 
PILNE: Proszę o przesłanie następujących danych uczestników na adres email: chris_22@interia.pl ( do 15.08.2011 r. ) 
 

 Imię i nazwisko 

 Data i miejsce urodzenia  

 Adres zamieszkania 

 PESEL 

 Nr telefonu rodziców lub prawnych opiekunów 

 

 

mailto:chris_22@interia.pl

