Wskazówki dotyczące przygotowania do wyjazdu dziecka lub osoby niepełnoletniej:

ZIMOWY OBÓZ SOTO
GDAŃSK/Sobieszewo 2020
Termin obozu:
Adres placówki:

10 – 15 lutego 2020 r.

Hotel ORLE*** - Centrum Konferencyjne,
80-680 Gdańsk – Sobieszewo, ul. Lazurowa 8

- wszelkie leki, proszki, syropy i inne środki medyczne (nawet witamina C) powinny być zapakowane w torebkę, opisane i
przekazane na miejscu zbiórki kierownikowi przejazdu, 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.

Organizator:

KIKU Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246, 03-749 Warszawa
tel. 502-506-933 lub 533-450-600, NIP: 1132958982

- w przypadku odwiedzin kogoś z rodziny lub znajomych, którzy chcieliby przejąć opiekę nad dzieckiem w czasie trwania
obozu lub odebrać dziecko po obozie 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

Kadra obozu:

Aleksandra Sowińska – kierownik placówki wypoczynku
Tomasz Sowiński – instruktor, wychowawca
Magdalena Sowińska – instruktor, wychowawca
Lekarz i pielęgniarka – na miejscu

- 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. :)

Wyjazd z Warszawy [poniedziałek, 10 lutego 2020]:
o ZBIÓRKA: PKP WARSZAWA ZACHODNIA (przy kasach od strony ul. TUNELOWEJ) - godz. 5:50
o Odjazd pociągu o godz. 6:20 (Peron V Tor 4) / Przyjazd do Gdańska Głównego - godz. 10:18
o Przyjazd busem do Hotelu ok. godz. 11:30 – Rozpoczęcie: obiad godz. 13:00
o Osoby przyjeżdżające we własnym zakresie – możliwość zakwaterowania w Hotelu od
godziny 11.00. Przydział pokoju – w porozumieniu z kierownikiem obozu A. Sowińską.

Dokumenty
- do pobrania ze strony soto.waw.pl
- uczestnik do 18 roku życia musi mieć wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku
- wszyscy uczestnicy - Umowa Uczestnictwa w obozie - proszę wydrukować, wypełnić i przysłać lub przynieść osobiście
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obozów SOTO – na stronie soto.waw.pl

Powrót do Warszawy [sobota, 15 lutego 2020]:
o Wyjazd busem z Hotelu – rano ok. godz. 8:20 po śniadaniu (+prowiant na drogę)
o Wyjazd z Gdańska Głównego, pociągiem o godz. 9:46
o Planowany przyjazd DW PKP WARSZAWA ZACHODNIA - godz. 13:24 (Peron VII Tor 5)
(prosimy Rodziców o punktualne przybycie po swoje dzieci)
Co należy ze sobą zabrać:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr PESEL, legitymacja szkolna / legitymacja studencka, legitymacja PFA;
OSOBY NIEPELNOLETNIE – KARTA KWALIFIKACYJNA !!!
Przybory do higieny, ręcznik (2), szczoteczka i pasta do zębów, mydło, gąbka, szampon;
Bielizna, skarpety, podkoszulki –odpowiednia ilość;
Cieple ubranie: kurtka, sweter, spodnie –najlepiej po 2 sztuki;
Obuwie: najlepiej 2 pary ciepłych butów zimowych, tenisówki, klapki pod prysznic;
Strój i sprzęt treningowy: kimono lub dresy, (jo, bokken i tanto, ew. bokuto, fukuroshinai –gr. starsza);
Lekki plecak lub torba na kilkugodzinne wymarsze w okolice;
Telefon kontaktowy podczas trwania obozu:

•

Do Aleksandry Sowińskiej: 502-506-933

Adres: Hotel ORLE*** - Centrum Konferencyjne, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo, ul. Lazurowa 8
Lokalizacja GPS: 54°20'46.0" N 18°52'31.4 E [54.346109,18.8731913,17]

