
LETNI OBÓZ SOTO / KIKU  
Rawa Mazowiecka 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 
Termin obozu: 20 lipca – 1 sierpnia 2020r. 

    

   Adres placówki:    
Ośrodek TATAR, ul. Katowicka 20D, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Organizator: KIKU Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246 , 03-749 Warszawa  

   

   Kadra obozu:   
Aleksandra Sowińska  – kierownik placówki wypoczynku, wychowawca, animator  

Tomasz Sowiński   – instruktor prowadzący, wychowawca 

Magdalena Sowińska  – wychowawca, animator 

  

   Rozpoczęcie Obozu [poniedziałek, 20 lipca 2020]:   
• Prosimy o przyjazd na godz. 13:30, na obiad. Przydział pokoju – w porozumieniu z 

kierownikiem obozu Aleksandrą Sowińską 

  

   Zakończenie Obozu [sobota, 1 sierpnia 2020]:   

• Prosimy o odbiór niepełnoletnich uczestników z Ośrodka TATAR – rano do godz. 11:00 po 

śniadaniu   

 

   UWAGA:   
Prosimy o pozostawanie z nami w kontakcie i sprawdzanie swojej skrzynki pocztowej podanej w 

zgłoszeniu, na którą będziemy wysyłać najświeższe informacje 

   

   Co należy ze sobą zabrać  

• sprzęt ochronny: maseczki min. 3 szt. 

• własny bidon na wodę, własne lekarstwa 

• w przypadku uczuleń własny środek dezynfekujący i środek do prania  

• nakrycie głowy, mały plecak na wycieczki, buty do pieszych wycieczek 

• ubrania i obuwie sportowe, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter lub bluzę  

• strój kąpielowy (w tym jedną koszulkę do kąpieli), krem z filtrem UV 

• strój do ćwiczeń (kimono lub koszulka i spodnie od dresu) 

• osoby ćwiczące w grupach dorosłych - wskazane są 2 kimona  

• klapki, przybory do higieny, ręcznik (najlepiej dwa), ręcznik kąpielowy 

• koniecznie należy mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, aktualne szczepienia i dowód 

ubezpieczenia.  

   

Kontakt podczas trwania obozu  

(prosimy o SMS, jeśli nie będziemy mogli odebrać połączenia) 

   
•   Tomasz Sowiński:           +48-533-450-600  e-mail:  soto@soto.waw.pl   

•   Aleksandra Sowińska:    +48-502-506-933  e-mail:     ola@soto.waw.pl   

  



Wskazówki na wyjazd dziecka lub osoby niepełnoletniej 
- wszelkie lekarstwa, proszki, syropy i inne środki medyczne (nawet witamina C) powinny być zapakowane w 

torebkę, opisane i przekazane kierownikowi obozu, wychowawcy lub innej osobie z kadry  

 

- w miarę możliwości uczestnik nie powinien zabierać ze sobą kosztownych rzeczy ani dużych sum pieniędzy. 

Jeśli dzieci będą miały swój telefon, prosimy o podpisanie go i ładowarki oraz o ewentualne kody PIN, ponieważ 

telefony będą deponowane u wychowawców 

 

- w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin 

podczas obozu. Jeśli osoba niepełnoletnia miałaby zostać odebrana przez osobę inną niż rodzic, potrzebna 

będzie pisemna zgoda rodziców/opiekunów dostarczona do kadry (imię i nazwisko rodzica/opiekuna, imię i 

nazwisko osoby przejmującej opiekę, nr dowodu osobistego, data przejęcia opieki) przed rozpoczęciem obozu

  

- podczas trwania obozu dzieci będą miały zapewnioną opiekę wychowawczą i medyczną. Proszę pamiętać, że 

najważniejsze dla nas jest, aby Państwa pociechy spędziły ten czas przyjemnie i bezpiecznie! One są naszym 

priorytetem, więc mogą być Państwo pewni, że oddają je w dobre ręce. :) 

 

Dokumenty - do pobrania ze strony soto.waw.pl 
 

• Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku – każdy uczestnik do 18 roku życia  

• UMOWA, na którą składają się: Umowa Uczestnictwa z Regulaminem oraz Procedury 

Bezpieczeństwa i Zasady Higieny na Obozie – prosimy wszystkich uczestników o wydrukowanie, 

wypełnienie i przysłanie lub przyniesienie osobiste 

• Oświadczenie o Stanie Zdrowia Uczestnika - każdy uczestnik obozu musi w dniu rozpoczęcia obozu, 

przed jego rozpoczęciem potwierdzić (za osoby niepełnoletnie, potwierdzają rodzice lub prawni 

opiekunowie)  

UWAGA: Bez tego dokumentu nie możemy przyjąć nikogo na Obóz! 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Obozów – na stronie soto.waw.pl  

 

Lokalizacja Obozu 
Ośrodek TATAR, ul. Katowicka 20D, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

       
GPS:   51.752894   20.226033 


