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Drodzy Rodzice i Uczestnicy
Obóz zbliża się wielkimi krokami, a tak dokładniej pozostał już jeden krok. Od następnego
weekendu rozpoczynamy rowerową przygodę z Państwa dziećmi w Czernej Górze/ Sudety.
Z tego powodu chcielibyśmy przypomnieć sprawy organizacyjne związane
z obozem, listę rzeczy do spakowania oraz dokumenty dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie
odesłali nam na karty kwalifikacyjnej.

Przyjazd na obóz:
Na osoby, które wybrały własny transport oczekujemy w Ośrodku Złote Góry, adres:
ul. Sienna 5H, 57-550 Stronie Śląskie, od godziny 14:00. Prosimy o informację o godzinie

przyjazdu.
Link do map: https://g.page/zlotegory?share
Prosimy o przestrzeganie zasad by po przyjeździe na miejsce poinformować o fakcie kierownika
obozu, dopełnić formalności (karta kwalifikacyjna uczestnika) oraz nie odprowadzać
dziecka do pokoju. Po przyjeździe można również przekazać odliczoną kwotę na karnet lub/i
wypożyczenie, najlepiej w podpisanej kopercie. Pierwszym posiłkiem po przyjeździe będzie
późny obiad.

Kontakt:
W czasie trwania obozu dogodny moment na kontakt z dziećmi będzie w czasie przerwy
poobiedniej ok. 14.00 – 15.00. W innych godzinach kontakt może być niemożliwy ze względu
na dużą ilość zajęć.
W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu:
Piotrem Szwiecem tel. 506 154 077

Zbiórka i podróż autokarem na 3 turnus:
Warszawa | Zbiórka w sobotę rozpoczynającą wyjazd tj. 09.07.2022 o godzinie 7:50,
na parkingu przy OBI/AUCHAN URSYNÓW, Puławska 427, 02-801 Warszawa, przy
skrzyżowaniu ul. Puławskiej i S2, poniżej mapka.
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Łódź | Zbiórka w sobotę rozpoczynającą wyjazd tj. 09.07.2022 ok. godziny 9:30, parking
przy stacji BP, ul. Kątna 1, 92-638 Łódź, przy trasie A1. Mapka poniżej.

Wrocław | Zbiórka w sobotę rozpoczynającą wyjazd tj. 09.07.2022 ok. godziny 12:30,
Factoria Park, Graniczna 2a, 54-610 Wrocław (parking oznaczony na mapce, na tyłach
restauracji Sphinx i Sapori Italiani).

- dzieciom cierpiącym na chorobę lokomocyjną prosimy o wcześniejsze podanie leków;
- pierwszym posiłkiem po przyjeździe będzie późny obiad, prosimy o przekazanie prowiantu
na podróż (kanapki, owoc + coś do picia, najlepiej bez chipsów i gazowanych napoi).
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Transport rowerów:
Osoby zabierające na obóz swój rower i jadące autokarem, bardzo prosimy o ich odpowiednie
przygotowanie:

1. Odkręcone przednie koło!
2. Odkręcone pedały
3. Kierownica skręcona o 90st
4. Obniżone siodło
5. Będziemy mieli przekładki, ale jeśli boicie się o lakier to najlepiej zabezpieczyć rower

samodzielnie.

Powrót z obozu:
Po zakończeniu turnusu w sobotę (16.07.2022), wyruszymy po śniadaniu ok. 9:30,
spodziewany dojazd do Wrocławia ok. 12:00, Łodzi ok. 14:45, Warszawy ok. 17:00.
Miejsce przyjazdu to samo co podczas wyjazdu. O dokładnej godzinie dojazdu
poinformujemy telefonicznie.
Osoby wyjeżdżające z obozu z rodzicami prosimy odebrać do godziny 10:00 z
Ośrodka Złote Góry.

Relacja z obozów:
W czasie obozu będziemy robić zdjęcia, które będzie można pobrać po wyjeździe. W trakcie
będziecie mogli zobaczyć zdjęcia na naszej stronie na Facebooku i Instagramie:
https://www.facebook.com/obozytucamp
https://www.instagram.com/obozy_tucamp

Osoby nie posiadające konta na facebook’u również mogą przeglądać galerię!
Poniżej przygotowaliśmy ściągawkę rzeczy, w jakie należy wyposażyć uczestników na obóz.

Dokumenty:
1. dokument ze zdjęciem/ legitymacja szkolna
2. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego leku zawarta
w podpisanej apteczce – zwłaszcza leki antyalergiczne (jeśli zażywa)
3. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne)

Lista sugerowanych rzeczy na obóz:
- rower górski - sprawny, przeserwisowany, w przypadku chęci wypożyczenia roweru
na miejscu prosimy o wcześniejszą informację!
- kask fullface lub kask „enduro”
- ochraniacze rowerowe na golenie i kolana oraz łokcie, ew. zbroję/buzer
- rękawiczki rowerowe pełne (z zakrytymi palcami)
- spodenki rowerowe lub sportowe do kolan
- buty sportowe z płaską, twardą podeszwą (mogą być skateboardowe, na BMX)
- ciuchy rowerowe
- 2x zapasowa dętka do roweru, w odpowiednim rozmiarze
- bidon na wodę
- mały plecak rowerowy, może być z bukłakiem na wodę, tzw. camelbak
- okulary przeciwsłoneczne
- mogą być też gogle rowerowe/ narciarskie z jasnymi szybkami
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- kurtka przeciwdeszczowa
- dodatkowa para butów sportowych
- dres
- krótkie spodenki
- t-shirty
- piżama
- bielizna osobista
- ręcznik!
- ręcznik plażowy
- czapka na głowę (najlepiej z daszkiem)
- kąpielówki/ kostium kąpielowy/ board shorty
- Kosmetyki: szczoteczka do zębów, pasta , żel pod prysznic, szampon, krem z filtrem UV!
preparat przeciw komarom, chusteczki jednorazowe, balsam nawilżający, pomadka do ust,
itp.)
- mini-apteczka (plastry z opatrunkiem, octanisept, bandaż elastyczny, plaster na rolce),
będziemy posiadać własną dużą apteczkę na obozie, ale warto mieć podstawowe
zabezpieczenie.
- latarka

Pieniądze na karnety i wypożyczenia
Prosimy o przekazanie dodatkowych pieniędzy na karnet do bike parku, najlepiej w gotówce
lub przelew w czasie obozu na nr tel. kierownika. Wykorzystana kwota zależeć będzie
od poziomu zaawansowania uczestnika/wykorzystania wyciągów.
Cennik: https://czarnagora.pl/sprawdz-cene/
Uczestnicy urodzeni w i po 2009 r. – karnet ulgowy
Uczestnicy urodzeni przed 2009 r. – karnet normalny
Ceny dla naszej grupy -10%

Osoby wypożyczające rower prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty na miejscu.
Informacje powinny zostać wysłane mailowo.

Dokumenty, leki i pieniądze prosimy koniecznie podpisać!!!

Zbiór dokumentów potrzebnych do wyjazdu znajdą Państwo również na naszej stronie:
https://tucamp.pl/dla-rodzicow/

Do zobaczenia!


