OBÓZ

JUDO

MIKOSZEWO

24 - 30.06.2018

O rodek KORONA na Mierzei Wi lanej

7 – 13 lat
www.korona.mierzeja.pl

OFERTA
WIADCZENIA w CENIE
TRANSPORT

980 zł.

autokar z

ukowa oraz powrót

WYJAZD 24.06.2018 podstawienie autokaru godz. 9.00 ukowo p tla przy ul. Gda skiej – mała szkoła
POWRÓT 30.06.2018 ok. godz. 16.00 jw.
ZAKWATEROWANIE pokoje z łazienkami

WY YWIENIE

KADRA TRENERSKA OPIEKA MEDYCZNA
TRENINGI JUDO

EGZAMINY NA STOPNIE KYU

ZAWODY JUDO

PARK LINOWY zaj cia grupowe z instruktorem

PAINTBALL LASER

BASEN odkryty na terenie o rodka

WYCIECZKA autokarowa

MARSZOBIEG

KRYNICA

BOISKA sportowe

szybkie łodzie

TRIATLON zawody

ZADANIA CROSSFIT tor przeszkód

PLA OWANIE na strze onych pla ach
Organizator GKS UKOWO

PŁYWANIE lub pokonanie akwenu marszem

OGNISKO z kiełbaskami

Impreza ubezpieczona NNW

DYSKOTEKI
zgłoszona w kuratorium

Informacje i zapisy

Piotr Sowa

501 334 502

sowa.piotr@wp.pl

PŁATNO CI
BS konto GKS UKOWO JUDO nr 87 8345 1029 0202 1195 2000 0005
z dopiskiem obóz MURZASICHLE oraz imi i nazwisko PESEL uczestnika
300,- zł. zaliczka na poczet rezerwacji
Dopłata do 100% warto ci usługi do 10.06.2018
Ilo

miejsc ograniczona

ZGŁOSZENIE - UMOWA - KARTA KWALIFIKACYJNA uczestnika imprezy
GKS ŻUKOWO ul. Mściwoja 6, tel 501 334 502

OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY MIKOSZEWO
24 – 30.06.2018
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
imię i nazwisko:...................................................................................................................
PESEL ................................................................................................................................
adres z kodem pocztowym..................................................................................................
adres e-mail ........................................ tel. kontaktowy.......................................................
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Po zapoznaniu się z ofertą i warunkami uczestnictwa, wyrażamy zgodę na udział
naszego dziecka w imprezie organizowanej przez GKS ŻUKOWO
Podpis Ojca:..................................... Podpis Matki:............................................
Proszę o skierowanie dziecka na

OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY MIKOSZEWO 24 – 30.06.2018

Informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka ( przeciwwskazania, urazy, choroby, alergie, itp.)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
OPINIA LEKARZA / rodzica O STANIE ZDROWIA DZIECKA
UWAGA !!! w przypadku rezygnacji z badania lekarskiego należy poniżej wypełnić
oświadczenie lub załączyć kopię aktualnych badań sportowo lekarskich lub opinię lekarza
Oświadczam że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w obozie sportowo rekreacyjnym i nie ma
żadnych przeciwwskazań do realizacji zadań związanych amatorskim uprawianiem sportów
…...............................................................................................
podpis i pieczęć lekarza lub rodzica / opiekuna

I N F O R M A C J E dla UCZESTNIKA WYJAZDU
PŁATNOŚCI BANK BS konto nr 87 8345 1029 0202 1195 2000 0005
z dopiskiem obóz MIKOSZEWO oraz imię i nazwisko PESEL uczestnika
300,- zł. zaliczka na poczet rezerwacji
Dopłata do 100% wartości usługi do 10.06.2018

TURNUS
24 – 30.06.2018
WYJAZD z Żukowa Pętla autobusowa przy ul. Gdańskiej ZBIÓRKA Godz. 9.00
następnie zbiórka uczestników z pozostałych grup zgodnie z ustaleniem z rodzicami
POBYT 24.06.2018 od obiadu do 30.06.2018 do śniadania – wycieczka KRYNICA
POWRÓT do Żukowa 30.06.2018 ok. godz. 16.00
Uczestnicy zabierają !!! legitymacje szkolne, przybory toaletowe i kąpielowe, JUDOGI, czapka z
daszkiem, ubrania i obuwie sportowe 2 komplety ( dres sportowy, spodenki i koszulki do treningów )
ubranie przeciwdeszczowe, klapki, obuwie do gier sportowych.
UWAGA !!! organizator nie odpowiada za zniszczenia lub zagubienie rzeczy osobistych, telefonów
komórkowych i innego sprzętu i przyborów uczestników

informacje i rezerwacje

tel. 501

334 502

sowa.piotr@wp.pl

organizator GKS ŻUKOWO impreza zgłoszona w kuratorium

