
Garść najważniejszych informacji dotyczących obozu letniego Olsztyn 2021 
 
Ze względu na covid-19 i konieczność dodatkowej dezynfekcji pomieszczeń w hotelu zmieni 
się godzina wyjazdu:  

• grupa, która jedzie na krótszy turnus 15-22.08 zbiórka o godzinie 9:30 wyjazd 10:00  
• grupa, która jedzie na turnus 15-28.08 zbiórka o godzinie 10:30 wyjazd 11:00 

 
Inne ważne informacje dotyczące zdrowia: 

• pielęgniarka będzie dostępna na miejscu do dyspozycji uczestników obozu, nie wolno 
nam podawać lekarstw więc wszystkie lekarstwa jakie dzieci przyjmują powinny  
być wpisane do karty; 

• prosimy o dokładne uzupełnienie kart w szczególności chodzi o wszelkie informacje  
medyczne, wyłączenia, specjalne potrzeby itp. To bardzo ważne. Tak samo jeśli chodzi 
o kontakt do rodziców, opiekunów;  

• W rozdziale szczepienia powinny być przez lekarza, pielęgniarkę wpisane aktualne 
szczepienia. W wypadku braku wpisu prosimy o załączenie kserokopii szczepień z 
książeczki zdrowia dziecka; 

• w razie potrzeby korzystamy z konsultacji lekarskich zgodnie z obowiązującymi 
zasadami; 

• prosimy o samodzielne podanie dzieciom, które tego potrzebują środków przeciw 
nudnościom na drogę do Olsztyna oraz wyposażenie ich w takie środki na drogę 
powrotną; 

• zawodnicy (młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy) powinni mieć ze sobą aktualne 
badania sportowo – lekarskie. Najlepiej dołączyć je do karty kwalifikacyjnej. 
 

 
Najważniejsze informacje organizacyjno – finansowe: 

• przelew pozostałej kwoty powinien zostać dokonany na tydzień przed rozpoczęciem 
obozu czyli do 6 sierpnia; 

• w razie potrzeby uzyskania rachunku za obóz prosimy o informację mailową na adres 
impos@konto.pl; 

• można przekazać pieniądze kieszonkowe dla młodszych dzieci w podpisanej kopercie 
w niskich nominałach np. 10/20 zł. 

 
Pozostałe informacje:  

• poza posiłkami woda butelkowana będzie dostępna bez ograniczeń; 
• będą też wyjścia do sklepu; 
• jeśli warunki pozwolą będziemy realizowali program wycieczkowy; 
• prosimy dopasować ilość ubrań, butów itp. do liczby dni (nie zabierać zbyt dużo); 
• dobrze zabrać jakiś płyn na komary, krem z filtrem na słońce i koniecznie jakieś 

nakrycie głowy; 
• ubrania szczególnie te bardziej wartościowe można podpisać bo maluchy lubią je 

gubić; 
• zabieramy doboki treningowe; 
• zbieramy od maluchów telefony i rozdajemy po obiedzie i po kolacji, w razie potrzeby 

prosimy o kontakt do wychowawców lub kierownika obozu; 



• nie zabieramy zbyt dużo jedzenia na drogę; 
• jedzenie w ośrodku jest w formie bufetu i nie ma ograniczeń w ilości jedzenia; 
• na obozie obowiązuje zakaz spożywania chipsów i napojów typu cola; 
• prosimy uczulić dzieci na konieczność utrzymywania porządku w pokojach; 
• staramy się aby uczestnicy obozu nie mieli zbyt dużo czasu wolnego; 
• przewidujemy dwa treningi taekwondo dziennie oczywiście dostosowane do wieku  

i możliwości uczestników; 
• dobrze by było jakby dzieci na minimum tydzień przed rozpoczęciem obozu spędzały 

czas aktywnie (rower, piłka, spacery i wszelkie inne aktywności) aby potem mogły 
łatwiej wejść w dość intensywny sportowo program obozu; 

• prosimy o niezabieranie przez uczestników obozu drogich urządzeń elektronicznych. 
 
 
W przypadku odwiedzin i chęci „wypożyczenia” dziecka na określony czas informujemy, że 
mogą to zrobić tylko opiekunowie prawni. Nie można będzie w ten sposób zabrać dzieci 
znajomych. To samo dotyczy wcześniejszego lub samodzielnego odbioru dziecka z obozu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


