
WYJAZD Z PARKINGU PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC 

OLIMPIJSKIEJ Z ŁUŻYCKĄ W BYTOMIU. ZBIÓRKA 12.01.2020 O 

GODZINIE 12.00.  WYJAZD OK 12.30. 

POWRÓT DO TEGO SAMEGO MIEJSCA 18.01.2020 OK GODZINY 

12.30 

 

Kadra pedagogiczna: 

Kierownik obozu Wojciech Wysocki 

Wychowawca gr I Mateusz Rycak instruktor Judo 

Wychowawca gr II Magdalena Rotuska 

  

Ponadto w skład kadry wchodzą: 

 Agnieszka Nowak instruktor narciarstwa zjazdowego 

 Dariusz Kocoń instruktor narciarstwa zjazdowego 

 Miriam Malcharczyk asystent wychowawcy gr II 

 

 

1. Kimono (spodnie, góra, pas) 

2. Klapki 

3. Buty do biegania, grania w piłkę (typu adidasy) 

4. Buty zimowe do chodzenia po śniegu 

5. Ciepłe skarpety (najlepiej narciarskie min. 2 sztuki) 

6. Bielizna na każdy dzień plus zapas 

7. Bielizna terma (koszulka, getry, min. dwie sztuki) 

8. Krótkie spodenki 

9. Spodnie typu jeans (najlepiej dwie sztuki) 

10. Spodnie ocieplane (najlepiej narciarskie) 

11. Koszulki (T-shirts) na każdy dzień plus zapas (dziewczynki dodatkowo koszulki 

pod kimono) 

12. Bluzy z długim rękawem lub swetry (min dwie) 

13. Dres 



14. Kurtka zimowa 

15. Kurtka narciarska 

16. Zimowa czapka, szal i rękawiczki do chodzenia 

17. Kominiarka pod kask, rękawiczki narciarskie 

18. Kask narciarski 

19. Ręczniki (dwie sztuki) 

20. Strój kąpielowy (na wszelki wypadek) 

21. Przybory do mycia (podręczna toaletka) 

22. Lekarstwa (w uzasadnionych przypadkach) z adnotacją dla lekarza o dawkowaniu 

zapakowane w podpisanej reklamówce lub papierowej torebce. 

23. Woreczki na brudną bieliznę 

24. Legitymacja szkolna 

25. Karta zdrowia z Narodowego Funduszu Zdrowia (chipowa).  Zapakowana wraz z 

leg. szkolną w podpisaną kopertę. 

26. Pieniądze na drobne wydatki zapakowane w podpisanej kopercie i rozmienione na 

banknoty 10 zł i 20 zł. 

Koperty i lekarstwa proszę oddać odpowiedniemu wychowawcy na zbiórce przed wyjazdem. 

Grupa I to dzieci urodzone przed 2010 rokiem. 

Dzieci urodzone w 2010 roku i młodsze to grupa II. Rodzice tej grupy proszeni są o 

pozostawienie kopert i lekarstw u Pani Magdy lub u Pani Miriam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAMOWY ROZŁAD DNIA OBOZU SPORTOWEGO „Ferie z 

Feniksem” 10-16 lutego 2019 

08:00 – 08:45  pobudka, toaleta poranna, przygotowanie do śniadania 

09:00 – 09:30 śniadanie 

09:30 – 10:00 sprzątanie, przygotowanie do zajęć 

10:00 – 11:30 trening 

11:30 – 14:00 zajęcia programowe 

14:00 – 15:30 obiad, cisza poobiednia 

16:00 – 18:00 trening 

18:00 – 18:30 przygotowanie do kolacji 

18:30 – 19:00 kolacja 

19:15 – 21:00 zajęcia programowe 

21:00 – 21:30 przygotowanie do ciszy nocnej 

21:30 – 07:00 cisza nocna. 

 

07:45 – 8.15 pobudka, toaleta poranna, przygotowanie do śniadania. 

08:15 – 08:45 śniadanie 

08:45 – 9:15 przygotowanie do zajęć 

09:15 -  wyjście na stok narciarski 

9.30 - 14.30 – zajęcia na stoku narciarskim, nauka jazdy na nartach 

15:30 – 17:00 obiad, cisza poobiednia 

17:15 – 18:30 trening 

18:30 – 19:00 przygotowanie do kolacji 

19:00 – 20:00 kolacja 

20:00 – 21:00 zajęcia programowe 

21:00 – 21:30 przygotowanie do ciszy nocnej 

21:30 – 07:00 cisza nocna. 

 


