Wyjazd na obóz windsurfingowy
w Krynicy Morskiej 20 lipca 2021 roku o godzinie 5 00 z parkingu przy lodowisku
w Oświęcimiu. Powrót 25 lipca 2020 r. około godziny 2300.
Adresy i telefony:

Pensjonat Pod Lwem
Adres: Wodna 10, 82-120 Krynica Morska
telefon: Sławomir Matejko 601-06-26-36

Zaliczka w wysokości 500 zł. Prosimy wpłacić na konto bankowe
Bank PEKAO S.A. 17 1240 4155 1111 0010 7482 0910
do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Pozostałą część 950 zł pomniejszoną o ewentualną płatność bonem turystycznym:
do dnia10 lipca 2020r. W tytule wpłaty prosimy wpisać: Krynica oraz Imię i nazwisko dziecka.
W przypadku płatności bonem turystycznym konieczne jest przesłanie na adres mail
oswiecimskiuks@gmail.com kodu aktywacyjnego bonu i numeru telefonu, na który wysłany będzie SMS
z kodem potwierdzającym płatność
Uczniowski Klub Sportowy „OświęcimSKI” uprzejmie prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Nr KRS
0000052078 z dopiskiem UKS OświęcimSKI.

Wyposażenie:



















LEGITYMACJA SZKOLNA !!!
buty do windsurfingu lub do wody lub zwykłe tenisówki
sandały/klapki
obuwie sportowe 2 pary
spodnie (długie, krótkie)
nakrycie głowy (czapka, chusta)
bluzy sportowe, dres sportowy
kurtka przeciwdeszczowa
bielizna osobista
koszulki na ramiączkach, z krótkim rękawem
pidżama
ręczniki kąpielowe i na plażę
przybory toaletowe
krem/balsam do opalania z filtrem UV min. 10
balsam po opalaniu
krem nawilżający do ciała
strój kąpielowy
okulary przeciwsłoneczne

DODATKOWO:
 kijki do nordic walking lub narciarskie
 gry towarzyskie
 klapki pod prysznic

LEKARSTWA:
W przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania lekarstw - uczestnik
obowiązany jest do posiadania własnych lekarstw. Dotyczy to również cierpiących na chorobę
lokomocyjną.
OGÓLNE INFORMACJE O POBYCIE:















zakwaterowanie (pokoje 3,4,5 osobowe),
wyżywienie (3 x dziennie),
10 godzin szkolenia windsurfingowego na każdym poziomie zaawansowania prowadzone
przez doświadczonych instruktorów z zabezpieczeniem łodzią motorową, wypożyczenie
sprzętu windsurfingowego z pianką neoprenową,
wycieczka statkiem do Fromborka, planetarium i muzeum Mikołaja Kopernika
opieka pedagogiczna całodobowa,
zajęcia integracyjne,
udostępniony stół do tenisa i piłkarzyki,
spacery po plaży, nordic walking,
zajęcia sportowe,
gry i zabawy na plaży i na terenie ośrodka,
wycieczki piesze po okolicy.

