Oferta sportowego obozu dochodzeniowego
dla dzieci z klas 1-4 SP

Obóz dochodzeniowy planowany w terminach:
I turnus 4-5,7-8 stycznia (6 stycznia to dzień świąteczny)
II turnus 11-15 stycznia.

Planujemy zajęcia w godzinach 8.00-16.30.
Zapewniamy:
- różnorodne zajęcia sportowe na obiektach sportowych SP 263 (gry zespołowe, ćwiczenia
ogólnorozwojowe, badminton itd.)
- zajęcia pływackie (45-60 min codziennie) na pływalni CRS Bielany ul. Lindego 20
- ofertę kulturalną (warsztaty, wycieczki po najbliższej okolicy, filmy- na miejscu)
- spacery, zabawy ruchowe na dworze (przy sprzyjającej pogodzie)
- obiady (dwa dania oraz podwieczorek) – przygotowywane i serwowane na miejscu
- ciepła herbata do drugiego śniadania
- ubezpieczenie NNW (suma ubezpieczenia 10 tyś zł, zawodnicy klubu są ubezpieczeni w ramach
całorocznej polisy).
Po stronie rodzica jest zapewnienie dziecku drugiego śniadania i napoju, który zabezpieczy potrzeby
dziecka w ciągu dnia.

Zapis odbywa się od ukazania się ogłoszenia- elektronicznie, do wyczerpania puli wolnych miejsc:
https://zapisy.activenow.pl/uks-g-8-bielany-obozy

Ilość miejsc ściśle ograniczona.
Koszt obozu:
I turnus ( 4 dniowy)- członkowie klubu opłacający comiesięczną składkę członkowską 340 zł,
niezrzeszeni w klubie 390 zł
II turnus (5-dniowy) - członkowie klubu opłacający comiesięczną składkę członkowską 420 zł,
niezrzeszeni w klubie 480 zł.
Płatność niezwłocznie po zapisie na rachunek klubu (na koncie klubu weryfikujemy ją do 3 dni po
zapisie, po tym terminie miejsce może zostać zwolnione przez organizatora). Z uwagi na bardzo bliski
termin ferii obowiązuje opłata całości kosztów jednorazowo.
Nr rachunku klubu dla wpłat obozowych:

02 2490 0005 0000 4600 4510 6942 (Alior)

Odbiorca:
UKS "G-8 Bielany", ul.Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa

W przypadku rezygnacji Klub dokona zwrotu płatności (obowiązuje zgłoszenie do dnia
poprzedzającego obóz) wyłącznie w sytuacji choroby dziecka/kwarantanny/potwierdzonej
dokumentem wystawionym przez lekarza/sanepid. W przypadku zachorowania/kwarantanny
nałożonej w trakcie obozu obowiązuje taki sam sposób dokumentowania niezdolności do
wypoczynku a organizator rozliczy koszty proporcjonalnie do czasu udziału w nim i z uwzględnieniem
kosztów, które nie ulegają pomniejszeniu w sytuacji nieobecności dziecka.
Obóz zostanie zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, a
zapisujący dziecko rodzic zobowiązany jest zobowiązany do zastosowania się w zakresie dotyczącym
rodzica i wymogów wobec dziecka
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć podane zostaną mailowo rodzicom dzieci
zapisanych na turnus.
Po dokonaniu zapisu rodzic zobowiązany będzie do uzupełnienia i dostarczenia dokumentacji
niezbędnej organizatorowi obozu, zgodnie z przesłanym przez organizatora wzorem (karta obozowa,
oświadczenie o świadomości zapisu dziecka na obóz w trakcie pandemii i ryzyka z tym związanego).

W sprawach nieujętych w ofercie prosimy kontaktować się z organizatorem
UKS G-8 Bielany
Tel. 22 784 483 892, miał klub@uksg-8.pl

