
 

Obóz letni BUSHI DOJO w Jastrzębiej Górze 26.06 - 9.07.2017 
 

 

ZBIÓRKA:            26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) 
Józefów godz. 9.00 – pętla autobusowa przy stacji PKP Józefów, naprzeciw Urzędu Miasta Józefowa (zachodnia strona 
torów kolejowych) 
Piaseczno godz. 9.00 - Szk. Podst. Nr 2 Al. Kasztanów 12 
Brwinów godz. 9.45 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żwirowa16 (parking przy ul. Żwirowej) 

Wyjazdem z Józefowa kieruje Malwina Jerzak tel.: 518 908 301 Wyjazdem z Piaseczna i Brwinowa kieruje Krzysztof Markowski tel.: 506 063 936 

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA ZBIÓRKĘ!!! 
 

POWRÓT:               9 lipca 2017 r. (niedziela) 
Józefów ok. godz. 18.00 - pętla autobusowa przy stacji PKP Józefów, naprzeciw Urzędu Miasta Józefowa 
Brwinów ok. godz. 17.00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żwirowa16 (parking przy ul. Żwirowej) 
Piaseczno ok. godz. 18.00 - Szk. Podst. Nr 2 Al. Kasztanów 12 

 

ADRES OBIEKTU: 
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra, tel.  do recepcji  58 674 96 55 
 

TELEFONY DO ORGANIZATORÓW : 
602 617 018  Paweł Juszczyk - kierownik 
604 144 542  Agnieszka Winek 
506 063 936  Krzysztof Markowski 
509 347 322  Maja Wasilewska

506 056 066  Mikołaj Pałyska 
512 840 770  Krystian Witak 
501 812 157   Michał Kalmus 
505 406 341  Łukasz Mozer

518 336 041 Wiktor Bidas 
606 224 031  Andrzej Walter 
518 908 301 Malwina Jerzak 
504 953 788 Klaudia Dąbrowska 

UWAGA!!!  Prosimy o korzystanie z podanych wyżej numerów jedynie w nagłych wypadkach! 
 

ZABRAĆ NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 
 wypełniony na www.fajnewyjazy.pl , wydrukowany i podpisany we wszystkich wymaganych miejscach Formularz obozowy – lato 2017 (czyli kartę 

olonijną) oraz „Zgodę na konsultację lekarską i leczenie w nagłych przepadkach”. O wypełnienie Formularza w zakresie podstawowych danych 
osobowych oraz kontaktów z rodziną prosimy także pełnoletnich uczestników wyjazdu. Wszyscy uczestnicy oddają podpisaną deklarację 
członkowska KS ZDROWIE! 

 odpowiednią ilość odzieży dostosowanej do różnej pogody, najmłodszym uczestnikom zalecamy podpisanie ubrań na metkach oraz zapakowanie do 
bagażu spisu zapakowanych ubrań oraz butów 

 osobny strój sportowy oraz obuwie do zajęć sportowych na hali sportowej 
 dres i obuwie sportowe do zajęć sportowych w terenie (również cieplejsza bluza na chłodne dni) 
 ubranie „do zdarcia” (kurtka, długie spodnie), którego nie żal będzie podrzeć lub zaplamić do gry w paintball (pokazać dziecku, które to ubranie) 
 minimum dwie pary obuwia do chodzenia na co dzień i ewentualnie klapki pod prysznic 
 strój przeciwdeszczowy 
 plecak do zabierania rzeczy na wycieczki, halę sportowa i plażę 
 strój plażowy i czapkę od słońca oraz krem z filtrem UV. Ze względu na nieodmiennie zimną wodę w Bałtyku wskazane jest wyposażenie dziecka w 

piankę do uprawiania sportów wodnych. Koszt zakupu ok. 50-100 zł. 
 preparat przeciw komarom i kleszczom 
 latarkę, budzik 
 jeśli dziecko bierze systematycznie leki, należy spakować je, wraz z czytelnym opisem dawkowania, w osobną torbę, którą należy przekazać 

wychowawcom na zbiórce. Do leków należy dołączyć zgodę na podawanie ich dziecku przez kadrę obozu wg załączonego wzoru. Poza tym nie 
dajemy dzieciom żadnych leków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko nie może posiadać w pokoju żadnych lekarstw. 

 osoby ćwiczące karate w ciągu roku szkolnego : 
- karategi (kimono) - obowiązkowo jeśli posiadają 
- osobisty sprzęt treningowy (ochraniacze, piąstkówki, suspensorium itp.) 
- osoby do 14 lat, które chcą zdawać na obozie egzamin - 70 zł na opłatę egzaminacyjną 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty o dużej wartości (np.: telefony komórkowe, gry elektroniczne, zegarki, aparaty fotograficzne itp.) 
zabrane przez uczestników oraz pieniądze niezdeponowane u wychowawcy. 
 

Elektroniczne urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.), na których zostaną wykryte treści 
niezgodne ze standardami dobrych obyczajów przyjętymi dla dzieci w kulturze zachodniej będą nieodwołalnie konfiskowane i przekazywane rodzicom do 
obejrzenia po zakończeniu imprezy. 
 

Prosimy o uregulowanie należności za obóz do 12 czerwca 2017 r. oraz wypełnienie do tego terminu internetowego formularza 

obozowego (karty kolonijnej). Przypominamy, ze zgodnie z r „WARUNKAMI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KS 
ZDROWIE PRZY WSPÓŁPRACY Z KSW BUSHI I BUSHI TEAM LATO 2017” § 2 pkt 5 dostępnym na stronie www.fajnewyjazdy.pl wraz z ofertą 
obozu, osoby, które wpłacają pełna opłatę za obóz po 12.06.2017 wracają opłatę podwyższoną o 100 zł.   
 

Dla zainteresowanych przypominamy nr konta bankowego: 
 

Klub Sportowy "Zdrowie", ul. Świętego Antoniego 2, 05-816 Michałowice  nr rach. 23 1050 1025 1000 0022 9141 8453 
 

UWAGA!!! Osoby dokonujące wpłat na konto w „ostatniej chwili” muszą posiadać dowody wpłaty przy wyjeździe! (Mogą jeszcze nie dojść 
do organizatora potwierdzenia wpłat z banku) Brak dowodu wpłaty może uniemożliwić wyjazd dziecka na obóz!!!  
 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o uzupełnienie odpowiednich pól w FORMULARZU lub przeslanie danych mailem kszdrowie@onet.pl 
. Należy podać dane NABYWCY np. Jan Kowalski, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock (w przypadku firm także nr NIP) oraz co ma być napisane w rubryce 
TYTUŁEM np. uczestnik Anastazy Kowalski. Faktura będzie wystawiona na kwotę opłaty za obóz pomniejszoną o kwotę składki członkowskiej KS Zdrowie (200 
zł). Na składkę może zostać wystawiona nota księgowa. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem faktur całość kwoty opłat za obóz wpłacają na konto 
bankowe. 

DODATKOWE INFORMACJE:   Paweł Juszczyk -  22 245 36 23,    602 617 018,     kszdrowie@onet.pl  

W trakcie trwania obozu codziennie szukaj aktualnych zdjęć na www.fajnewyjazdy.pl  

mailto:kszdrowie@onet.pl
http://www.fajnewyjazdy.pl/

