
Oferta sportowych obozów dochodzeniowych dla dzieci z klas 1-5 SP  

FERIE ZIMOWE 2022 
 
I turnus 31.01.2022-4.02.2022 
II turnus 07-11.02.2022 
 
Planujemy codzienne zajęcia w godzinach 8.00-16.30. 
Zapewniamy: 
- różnorodne zajęcia sportowe na obiektach sportowych SP 263 (m.in. gry zespołowe, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, badminton itd.); 
- przy dobrej pogodzie wyjścia w teren, sanki- Lasek Bielański; 
- warsztaty, wycieczki z przewodnikiem (minimum jeden raz w trakcie turnusu -muzeum lub inna placówka 
o charakterze edukacyjnym, wycieczki po Warszawie), kino (jeden raz w trakcie turnusu), wyjście na basen 
(minimum jeden raz w trakcie turnusu); 
- obiady (dwa dania oraz podwieczorek) – przygotowywane i serwowane na miejscu; 
- ciepłą herbatę do drugiego śniadania; 
- ubezpieczenie NNW (suma ubezpieczenia 10 tyś. zł/osoba). 
 
Przemieszczając się z dziećmi korzystać będziemy z komunikacji publicznej. Organizator nie zapewnia 
biletów komunikacji miejskiej. Jeśli dziecko nie jest uprawnione do darmowych przejazdów bilety zapewnia 
rodzic. 
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. 
 
Koszt obozu: 
- członkowie klubu (którzy złożyli deklarację członkowską przed dniem ogłoszenia zapisów) opłacający 
regularnie comiesięczną składkę członkowską - 480 zł/turnus; osoby zalegające z płatnościami składek 
członkowskich nie są uprawnione do skorzystania z zapisu na tych warunkach;  
- dzieci niezrzeszone i członkowie klubu zwolnieni z opłaty składki członkowskiej lub zalegający z opłatami- 
530 zł /turnus.  
Płatność : 
-pełna płatność do 3 dni od dokonania zapisu. W przypadku braku opłaty zapis zostanie anulowany. 
Prośba o opisywanie wpłat- imię i nazwisko dziecka, opłata za obóz dochodzeniowy turnus (który). 
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 uzależnia rozliczenie kosztów od 
możliwości sfinansowania zadania, 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. 
W przypadku braku możliwości prawnych organizacji obozu, całość wpłat zostanie zwrócona płatnikom 
należności przez klub. 
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, a zapisujący 
dziecko rodzic zobowiązany jest do zastosowania się do nich w zakresie dotyczącym rodzica i wymogów 
wobec dziecka. Z wytycznymi zapoznać się można tu 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-
zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, w tym regulamin obozu dochodzeniowego, plan zajęć 
podane zostaną mailowo rodzicom dzieci zapisanych na dany turnus. Plan zajęć przesłany zostanie mailowo 
nie później niż na 7 dni przed obozem. 
Po dokonaniu zapisu rodzic zobowiązany będzie do uzupełnienia i dostarczenia dokumentacji niezbędnej 
organizatorowi obozu, zgodnie z przesłanym przez organizatora wzorem. 
W sprawach nieujętych w ofercie prosimy kontaktować się z organizatorem 

UKS G-8 Bielany pod nr tel. 784 483 892, mail klub@uksg-8.pl 


