Zarząd Klubu „MTKP Delfin Toruń” organizuje obóz sportowo-rekreacyjny
dla dzieci i młodzieży w terminie 16 – 25 sierpnia 2017 r.
MIEJSCE OBOZU: Ośrodek Wypoczynkowy Półwysep Wądzyń – Wądzyń 39, 87-327 Bobrowo
www.polwysepwadzyn.com.pl
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Ośrodek Wypoczynkowy Półwysep Wądzyń położony jest na pograniczu pojezierza chełmińskiego i
brodnickiego w części zachodniej powiatu brodnickiego, na malowniczym półwyspie otoczonym czystymi
wodami Jeziora Wądzyńskiego około 60km od Torunia i 20 km od Brodnicy.
ZAJĘCIA PROGRAMOWE OBEJMOWAĆ BĘDĄ:
☺ Codzienne wycieczki rowerowe szlakami turystycznymi.
☺ Zajęcia sportowe:
- gry i zabawy,
- zespołowe gry sportowe,
- piesze wycieczki,
- zajęcia rekreacyjne na boisku,
- dla najmłodszych zajęcia na placu zabaw,
- spływy kajakowe (dostosowane do wieku i umiejętności dzieci) oraz zajęcia na innym
sprzęcie pływającym,
☺ W razie niepogody zajęcia świetlicowe (gra w piłkarzyki, tenis stołowy, inne zajęcia
świetlicowe).
☺ Dodatkowe atrakcje pod opieką wykwalifikowanych instruktorów bądź jednodniowa wycieczka
do Górzna – park linowy.
☺ Dyskoteka.
☺ Ognisko połączone z chrztem obozowym.
☺ Obóz kończy się wyścigiem rowerowym z atrakcyjnymi nagrodami.
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Ilość miejsc jest ograniczona!!!
KOSZT OBOZU – 980,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt zł 00/100) – ilość miejsc jest ograniczona

KOSZT OBEJMUJE:
✓ Zakwaterowanie w domkach letniskowych typu Brda z pełnym węzłem sanitarnym oraz
lodówką i telewizorem, ewentualnie w przypadku niewystarczającej ilości miejsc w domkach
najmłodsi uczestnicy zakwaterowani będą w pawilonie hotelowym.
✓ Cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja oraz podwieczorek (wydawany przy
obiedzie).
✓ Opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenersko-instruktorskiej.
✓ Ubezpieczenie NNW.
✓ Dowóz i przywóz dzieci z miejsca zbiórki do ośrodka i z powrotem.
✓ Transport rowerów.
✓ Zajęcia programowe.
✓ Koszulkę obozowicza.
✓ Jednodniową wycieczkę do Górzna lub dodatkowe atrakcje w Ośrodku.
WARUNKI UCZESTNICTWA
☑ Zgłoszenie pisemne chęci uczestnictwa wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z
regulaminem obozu zamieszczonym na stronie www.delfin.torun.pl (na specjalnym druku) do
trenera klubowego lub elektronicznie skan na adres bukosie@wp.pl w terminie do dnia
20.05.2017 r.
☑ Dokonanie wpłaty gotówką lub na konto „MTKP Delfin Toruń”.
▪

Wpłata zadatku bezzwrotnego do dnia 31.05.2017 r. w wysokości 300 zł

▪

Druga rata wpłaty – 250 zł do dnia 23.06.2017r.

▪

Trzecia rata wpłaty – 430 zł do dnia wyjazdu na obóz

☑ Wypełnienie i oddanie karty kwalifikacyjnej do dnia 23.06.2017 r.
(do pobrania u trenera klubowego lub na stronie internetowej klubu).
☑ Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą:
SPRAWNY ! rower z zapasową dętką (zaleca się przegląd roweru w serwisie)
Kask rowerowy – OBOWIĄZKOWO ! oraz odblaskową kamizelkę
Strój sportowy
Kąpielówki / strój kąpielowy
Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą, bądź zniszczeniem telefonów komórkowych
oraz innego sprzętu elektronicznego, które będą w posiadaniu dzieci podczas obozu.
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Na czas trwania obozu wszystkie telefony komórkowe uczestników pozostają w depozycie u wychowawców i
będą wydawane w godzinach pomiędzy 13:00 a 15:00 w celu kontaktu z rodzicami.
Na czas trwania obozu „kieszonkowe” można złożyć w depozycie w opisanej kopercie u trenerów.
Pozostały ekwipunek na obóz według uznania rodziców.
Obóz rozpoczyna się dnia 16.08.2017 r (środa) kolacją a kończy się 25.08.2017 r (piątek) obiadem.
Obóz będzie zgłoszony do Kuratorium Oświaty i znajdować się będzie w ogólnopolskiej bazie placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży na stronie Ministerstw Edukacji www.men.gov.pl
Klub na indywidualną prośbę wystawia zaświadczenia do zakładów pracy w celu otrzymania
dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z zakładu pracy.
Informacje dotyczące szczegółów wyjazdu będą umieszczana na bieżąco na naszej stronie internetowej
www.delfin.torun.pl najpóźniej na 10 dni przed datą wyjazdu na obóz.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 607 038 545 bądź u trenerów klubowych.
Z poważaniem
Wice Prezes d.s szkoleniowych
Maciej Bukowski
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