XII Obóz Letni „Fight Zone” - Sztutowo 2018'
I edycja 7-14 lat termin: 13.08 – 19.08.2018 r.
II edycja +14 lat termin: 20.08 – 26.08.2018 r.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe zaprasza dzieci już od 7 lat oraz młodzież i dorosłych na XII
Obóz Letni „Fight Zone”, który tym razem odbędzie się w Sztutowie (woj. pomorskie). Sztutowo jest
miejscowością letniskową, która wykorzystuje położenie między Zatoką Gdańską, a Zalewem
Wiślanym.
Podczas letniego pobytu zapewniamy:
•

dojazd oraz powrót wynajętym autokarem (dot. gr. I młodszej, gr. starsza – dojazd i powrót we
własnym zakresie). Sztutowo oddalone o ok. 100 km od Wejherowa.

•

zakwaterowanie w pokojach w Pensjonacie ALGA – 2, 3, 4, 5 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym, TV w pokojach

•

wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek)

•

mini golf

•

kręgielnia

•

odkryty basen przy Ośrodku

•

boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych

•

hala namiotowa do treningów specjalistycznych kickboxingu

•

kadrę wychowawców oraz kadrę trenerską

•

możliwość organizacji dyskoteki w Ośrodku dla grupy obozowej

•

inne, dodatkowe atrakcje

Koszt i ważne terminy:
Całkowity koszt XII Obozu Letniego wynosi 1050 zł/os. Przewidujemy max. 27 miejsc w edycji I (dzieci do 14 lat) oraz 15
miejsc w edycji II (młodzież, zawodnicy). Za osobę zgłoszoną (zapisaną) uważa się osobę, która wpłaciła należny zadatek w
wys. 400 zł do dnia 29 maja 2018 roku. UWAGA! Zadatek nie podlega wzrotowi! Zastrzegamy sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia zapisów z uwagi na komplet miejsc. Po terminie 28 maja, w przypadku wolnych miejsc koszt
obozu wynosić będzie 1150 zł/os. Na tydzień przed planowanym wyjazdem na Obóz koniecznie należy dostarczyć
Organizatorowi kartę kwalifikacyjną obozowicza, która dostępna jest na stronie sportwejherowo.pl (należy pobrać,
wydrukować, wypełnić i dostarczyć). Do dnia 8 sierpnia należy wpłacić pozostałą należność za Obóz.
XII Obóz Letni „Fight Zone” zgłoszony będzie do Kuratorium Oświaty i podlegać będzie kontroli tej instytucji. Grupą
obozową opiekować się będą wychowawcy kolonijni, a zajęcia sportowe prowadzone będą przez trenerów z doświadczeniem
i kwalifikacjami!

Zapraszamy na aktywny wypoczynek do Sztutowa!

Forma płatności za XII Obóz Letni „Fight Zone”
GOTÓWKA LUB PRZELEW NA KONTO:
WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180
z dopiskiem: Organizacja Obozu Letniego Sztutowo 2018
Zaliczka do dnia 29 maja 2018 w wys. 400 zł
Pozostała część kwoty do dnia 8 sierpnia 2018 r.
UWAGA! Po dniu 29 maja, w przypadku nieopłacenia zaliczki, koszt Obozu wynosi 1150 zł
(w przypadku wolnych miejsc)

Lista aktualnie zgłoszonych Obozowiczów będzie dostępna na stronie sportwejherowo.pl
UWAGA! W PRZYPADKU ZAPISANIA SIĘ NA OBÓZ TRZECH OSÓB Z RODZINY LUB
WIĘCEJ, KOSZT OBOZU WYNOSI: 900 ZŁ/OS

W obozie w Sztutowie mogą wziąć udział osoby zarówno trenujące w naszym Klubie, jak i osoby
spoza Klubu, jeśli spełnią warunki dot. terminów zapisów.

Szanowni Państwo!
Od ponad 10 lat organizujemy obozy letnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z naszego Klubu.
Możemy pochwalić się wieloma zadowolonymi uczestnikami naszych sportowych zgrupowań. W roku
2018 spośród wielu propozycji, wybraliśmy naszym zdaniem najbardziej odpowiednie miejsce dla
naszych kickboxerów. Będziemy stacjonować w nieodległym Sztutowie. Ośrodek „Alga” zaproponował
nam warunki o podwyższonym standarcie. Obozowicze nocować będą w bardzo komfortowych pokojach
z pełnym węzłem sanitarnym. Mamy do dyspozycji halę namiotową na treningi specjalistyczne
kickboxingu, boisko wielofunkcyjne, kręgielnię, basen i inne atrakcje. Ośrodek posiada własną kuchnię z
przestronną stołówką. Jak co roku, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, angażujemy
wychowawców kolonijnych, a wypoczynek nasz zgłaszamy do Kuratorium Oświaty. Zajęcia sportowe
będą prowadzić trenerzy i instruktorzy z doświadczeniem i kwalifikacjami. Rok 2018 przyniósł nam
przełom w organizacji letnich obozów. Otóż od tego roku, po raz pierwszy w historii Obozów „Fight
Zone”, organizujemy dwa turnusy, aby jeszcze bardziej zadbać o komfort, bezpieczeństwo i atrakcyjność
naszych Obozów.
Termin 13-19 sierpnia rezerwujemy dla najmłodszych sportowców w wieku 7-14 lat, natomiast
dni od 20 do 26 sierpnia przypadają na aktywny wypoczynek, pożyteczny i ciężki trening dla grupy
zawodniczej i osób powyżej 14 lat. W grupie młodszej posiadamy 27 miejsc, natomiast w grupie starszej
15 miejsc. Gorąco zachęcam Państwa do zapisania swoich dzieci na XII Obóz Letni „Fight Zone”

Zapraszam na aktywny wypoczynek do Sztutowa!
Rafał Karcz

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Informacje Organizatora wypoczynku
• Forma wypoczynku: Obóz rekreacyjno-sportowy pn. XII Obóz Letni „Fight Zone”
• Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 47A, Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Alga”
• Czas trwania wypoczynku* (odpowiednie zaznaczyć): od dnia 13 sierpnia do dnia 19
sierpnia /// od dnia 20 sierpnia do dnia 26 sierpnia

...........................
miejscowość, data

...............................
podpis organizatora

2. Wniosek rodziców o skierowanie dziecka na wypoczynek
Imię i Nazwisko dziecka ......................................... Data urodzenia...................
Adres zamieszkania .................................................. telefon ........................
Adres i nr telefonu rodziców w trakcie przebywania dzieckana Obozie
.............................................................................................................
Proszę o przyjęcie dziecka na obóz rekreacyjno-sportowy. Zobowiązuję się do uiszczenia
kosztów w wysokości 1050 zł (jeden tysiąc, pięćdziesiąt złotych). Po terminie 28 maja
koszt obozu wynosi 1150 zł.
Miejsce, data i podpis rodziców/opiekuna prawnego
........................................................................
3. Informacja rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka
•

Czy dziecko jest na coś uczulone? Jeśi tak, proszę wskazać poniżej:

…...........................................................................................................
•

Czy dziecko nosi okulary/aparat ortodontyczny/inne?

…...........................................................................................................
•

Dodatkowe uwagi o stanie zdrowia dziecka (przyjmowanie leków, inne)

…................................................................................................................
........................................................................................................
Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
....................................................................................

4. Informacja o szczepieniach lub przedstawienie aktualnej karty szczepień
Szczepienie ochronne (podać rok): tężec.........., błonica............., dur.........., inne...
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
.....................................................................

Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych dziecka, zawartych w części 2, 3,4 karty
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
.......................................................................

