
EKWIPUNEK UCZESTNIKA 

Należy zabrać ze sobą: obuwie sportowe, klapki, strój kąpielowy, okrycie głowy, dwa ręczniki, przybory 

toaletowe, saszetkę na pieniądze, latarkę, kopertę na depozyt, apteczkę osobistą (aviomarin, witaminę C, 

rutinoscorbin, polopiryna, wapno, tabletki do ssania na gardło, itp. bandaż elastyczny) – apteczkę osobistą 

dziecka (podpisaną) można oddać opiekunowi, krem ochronny z filtrem UV, preparat przeciw komarom i 

kleszczą. 

-.Kieszonkowe (najlepiej w podpisanej kopercie zdeponować u wychowawcy, można też podać kwotę 

   codziennej wypłaty). 

 UWAGA!!!  

Wszelki sprzęt  – gry, radia, aparaty fotograficzne, telefony  itp. które mogą ulec uszkodzeniu lub zginąć – 

Organizator nie odpowiada. Organizator odpowiada  tylko za rzeczy zdeponowane u wychowawców. 

Proszę zwrócić dzieciom uwagę o pilnowanie swojego sprzętu.  

Prosimy zabrać ze sobą: 

 

Dzieci alergiczne powinny zabrać ze sobą dwa inhalatory i przy wyjeździe jeden oddać opiekunowi. 

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia uwag dotyczące zdrowia dziecka np. infekcje, uczulenia, alergia, itp..  

Nie należy dawać zbyt wiele prowiantu na drogę. 

Leki na chorobę lokomocyjna proszę podać odpowiednio wcześniej. 

Do karty obozowej proszę zrobić Xero szczepień z książeczki zdrowia dziecka i dołączyć do 

wypełnionej karty obozowej.  

Regulamin obozu sportowego TKKF „ APOLLO „ – OSA (skrót) 

Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu/ośrodka, gdzie organizowany jest wypoczynek 

oraz do poleceń wychowawców. 

Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości i aktualną legitymację szkolną. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy 

pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu. 

W przypadku palenia tytoniu, używania narkotyków, spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub 

poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, 

opiekunów). Organizatorzy nie zwracają pieniędzy za niewykorzystane dni. 

Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas 

podróży lub pobytu na obozie. 

Uczestnik powinien zaopatrzyć się  w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste). 

Używanie telefonów komórkowych możliwe jest tylko poza godzinami zajęć i poza ciszą nocną.  

Telefony komórkowe dezorganizują zajęcia. 
  

Do dzieci prosimy dzwonić w godzinach posiłków: 
tj. 14.00 - 15.30  

 

Bardzo prosimy o zastosowanie się do naszej prośby.  


