
 

 

Obóz zimowy BUSHI DOJO Murzasichle 2019 
 

Zbiórka 26 stycznia 2019 r. (sobota) 

Józefów godz. 8.00 – pętla autobusowa  przy stacji PKP i postoju taxi, ul. Wyszyńskiego naprzeciw UM Józefów  (zachodnia 
strona torów kolejowych) 
Piaseczno godz. 9.00 - Szk. Podst. Nr 2 Al. Kasztanów 12 
Brwinów godz. 10.00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żwirowa16 (parking przy ul. Żwirowej) 

Powrót 2 lutego 2019 r. (sobota) 
Brwinów ok. godz. 18.00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żwirowa16 (parking przy ul. Żwirowej) 
Piaseczno ok. godz. 18.30 - Szk. Podst. Nr 2 Al. Kasztanów 12 
Józefów ok. godz. 19.00 - parking przy stacji PKP i postoju taxi (zachodnia strona torów kolejowych) 

 

Adres obiektu: 
Ośrodek Wczasowy  „U ZBÓJNIKA”  ul. Sądelska 27a,  34-531 Murzasichle,  tel.:   18 20 198 16,  505 144 216 
 

Telefony do organizatorów podczas trwania obozu: 
Paweł Juszczyk – kierownik   602 617 018   
Agnieszka Winek   604 144 542 Michał Kalmus   501 812 157  
Krzysztof Markowski   506 063 936 Krystian Witak   512 840 770  
Malwina Jerzak   518 908 301 Łukasz Mozer   505 406 341  
Prosimy o wykorzystywanie podanych wyżej numerów jedynie w razie rzeczywistej potrzeby! W budynku jest słaby zasięg GSM. 
 

Zabrać należy w szczególności: 
• wypełniony na www.fajnewyjazdy.pl , wydrukowany i podpisany we wszystkich wymaganych miejscach Formularz obozowy ZIMA 2019 

(czyli kartę kolonijną). O wypełnienie Formularza obozowego ZIMA 2019 w zakresie podstawowych danych osobowych oraz kontaktów 
z rodziną prosimy także pełnoletnich uczestników wyjazdu. Wszyscy uczestnicy oddają podpisaną deklarację członkowską KS ZDROWIE! 

• Odpowiednią ilość odzieży dostosowanej do różnej pogody (w szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na: dwie pary butów do chodzenia 
po śniegu i błocie, lekkie obuwie do chodzenia po ośrodku, klapki pod prysznic, odpowiednie ilości skarpet i bielizny, ciepła odzież - swetry, 
rajstopy, kalesony, pidżama, czapka /2 szt./, rękawiczki /2 kompl./, szalik) 

• grube ubranie, którego nie będzie żal zabrudzić, do gry w panitball lub innych zajęć w terenie 

• osobny strój sportowy oraz obuwie do zajęć sportowych na sali gimnastycznej 

• dres i obuwie sportowe do zajęć sportowych w terenie  (ciepły dres, lekka kurtka, adidasy, czapka, rękawiczki) 

• kąpielówki lub kostium kąpielowy – przewidujemy korzystanie z sauny. 

• latarkę 

• jeśli dziecko bierze systematycznie leki, należy spakować je, wraz z czytelnym opisem dawkowania, w osobną torbę, którą należy 
przekazać wychowawcom na zbiórce. Poza tym nie dajemy dzieciom żadnych leków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko nie 
może posiadać w pokoju żadnych lekarstw. 

• osoby ćwiczące karate: karate-gi (kimono) - obowiązkowo, jeśli je posiadają, osobisty sprzęt treningowy (ochraniacze, piąstkówki itp.), 
osoby do 14 lat, które chcą zdawać na obozie egzamin - 70 zł na opłatę egzaminacyjną. Opłaty egzaminacyjnej nie wpłacamy na konto. 

• krem ochronny do twarzy (ochrona przed mrozem) 
 

Informacja dla osób zainteresowanych jazdą na nartach: 
Zabrać należy w szczególności narty, kijki, buty dopasowane do wiązań, odpowiedni strój oraz odpowiednią kwotę pieniędzy. Wypożyczenie nart, butów i 
kijków (komplet) – ok. 30 zł/doba. Koszt karnetu na wyciąg 40 – 80 zł dziennie. Koszt nauki jazdy na nartach z instruktorem 20–65 zł za godzinę w zależności 
od wielkości grupy. Najbliższy wyciąg (dla poczatkujących) znajduje się ok 150 m od ośrodka. Dojazd na dalsze wyciągi dla bardziej zaawansowanych 
narciarzy lokalnymi busami ok. 8-12 zł w jedna stronę. Koszty te nie są wliczone w cenę obozu. Pieniądze przeznaczone na narty najlepiej przekazać gotówką 
na zbiórce wyjazdowej wyznaczonemu wychowawcy z wyraźnym opisem jaka kwota jest przeznaczona na narciarstwo a jaka na kieszonkowe uczestnika. 
Organizator zapewnia jedynie opiekę wychowawców na stoku oraz ich pomoc przy wypożyczeniu i dopasowaniu sprzętu oraz zakupie karnetów na wyciągi. 
Przypominamy, że wg obowiązujących przepisów osoby poniżej 14 lat maja obowiązek jeżdżenia w kaskach. 

 

WAŻNE! 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. Korzystanie z telefonów komórkowych itp. urządzeń może być ograniczone przez kadrę 
obozu do wyznaczonych pór dnia. 
 

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 10 stycznia 2019 oraz wypełnienie do tego terminu internetowego Formularza obozowego 
ZIMA 2019 (karty kolonijnej). Przypominamy, że zgodnie z „WARUNKAMI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KS ZDROWIE 
Oddział 2” § 2 pkt 5 dostępnym na stronie ww.fajnewyjazdy.pl wraz z ofertą obozu, osoby, które wpłacają pełną opłatę za obóz po 10.01.2019 
wracają opłatę podwyższoną o 100 zł.  
Osoby, które nie wypełnią w terminie formularza mogą nie zostać objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 

Przypominamy cenę obozu w wersji podstawowej - 1390 zł i nr konta bankowego: 
Klub Sportowy "Zdrowie", ul. Świętego Antoniego 2, 05-816 Michałowice  nr rach. 23 1050 1025 1000 0022 9141 8453 
 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o uzupełnienie odpowiednich pól w FORMULARZU lub przesłane danych mailem na adres 
kszdrowie@onet.pl . Należy podać dane NABYWCY np. Jan Kowalski, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock PESEL 62102000724 (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 faktury, całą kwotę opłat za 
obóz wpłacają na konto bankowe. W związku z wprowadzeniem przez Urzędy Skarbowe jednolitych plików kontrolnych JPK faktury za obóz będzie można otrzymać 
tylko do końca lutego 2019. Po tym terminie nie będzie możliwości otrzymania faktury. 
 

UWAGA!!! Podczas trwania obozu szukaj aktualnych zdjęć na    www.fajnewyjazdy.pl 

mailto:kszdrowie@onet.pl

