
Zgrupowanie UKS Orlęta Raszyn
OLECKO 2020

Termin Zgrupowania: 22.08.2020-30.08.2020
Zakwaterowanie: Ośrodek wypoczynkowy SKARPA w Olecku

https://osw-skarpa.business.site/
Miejsce treningów: Hala Sportowo Widowiskowa w Olecku, Pływalnia Lega, 
   boiska plażowe
Grupy: Minisiatkówka, Młodziki, Młodziczki, Kadeci, Kadetki, 
Trenerzy: Adam Paliwoda, Sylwia Przytuła, Marta Łaba, Borys Ryczek, 
Wiktoria 

Sowińska, Krzysztof Wolszczak

Łączny koszt zgrupowania: 1300 zł
Kwota po odjęciu dofinansowania z gminy Raszyn

Cena zgrupowania zawiera:

 Nocleg i wyżywienie
 Transport na trasie Raszyn – Olecko – Raszyn 
 Wynajęcie hali sportowej 
 Wynajęcie siłowni 
 Pływalnia, sauny
 Wynajęcie boisk do siatkówki plażowej
 Jazda na bananie 
 Wypożyczenie sprzętu wodnego
 Wynagrodzenie kadry 
 Plecak UKS Orlęta Raszyn + koszulka
 Woda na treningi
 Nagrody
 Ubezpieczenie NNW

UWAGA !

Prosimy o terminową wpłatę zaliczki czyli do 31.03.2020. Z powodu ograniczonej liczby zarezerwowanych 
miejsc (ok. 70), w przypadku większego zainteresowania decyduje kolejność wpłat.

https://osw-skarpa.business.site/


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………..
w Zgrupowaniu Sportowym, które odbędzie się w Olecku w dniach  22.08.2020 -  30.08.2020  oraz
zobowiązuję się wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł do 31.03.2020 r.  na konto klubu UKS Orlęta
Raszyn: PKO BP 63 1020 1055 0000 9802 0399 3870.

Biorę  odpowiedzialność  finansową  za  ewentualne  szkody  materialne  wynikające  z
nieprzestrzegania regulaminu obozu spowodowane przez moje dziecko oraz w przypadku ewentualnej
kontuzji dziecka, wyrażam zgodę na udzielanie pomocy lekarskiej w obecności trenera.

......................................................... 
Podpis Rodzica 

REGULAMIN ZGRUPOWANIA 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również
wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

Każdy uczestnik zgrupowania zobowiązany jest do:

1. Zabrania na Zgrupowanie aktualnej legitymacji szkolnej.
2. Punktualnego przybycia na miejsce zbiórki.
3. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna.
4. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
5. Ubierania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
6. Punktualnego zjawiania się na miejscach zbiórek.
7. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów. 
8. Nie oddalania się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
9. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na ulicach i w innych 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
10. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób (np. pracowników obiektów).  
11. W miejscach noclegowych postępowania zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
12. Przestrzegania godzin ciszy nocnej.
13. Informowania trenera bądź opiekuna grupy o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich 
problemach mających wpływ na bezpieczeństwo zawodników.
14. Zabrania na wyjazd stroju kąpielowego. 
15. Przestrzegania regulaminu.

W czasie zgrupowania zabronione jest:

1. Oddalanie się od grupy bez zgody trenera lub opiekuna.
2. Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.
3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych
4. Spożywania napojów energetycznych.

Zapoznałem się z regulaminem zgrupowania i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Data:............... Podpis uczestnika wycieczki:............................Podpis Rodzica.................................


