
Informacje dotyczące wyjazdu na obóz sportowo-rekreacyjny w Bachotku 
 
1. Zbiórka na wyjazd jest dnia 17.08.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 przy 

Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu, ul. Przy Skarpie 13 
2. Obóz sportowo-rekreacyjne zorganizowany zostanie w oparciu o wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 
Narodowej. 

3. Na zbiórkę wszyscy uczestnicy zobowiązani są zabrać: 
▪ Oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu wraz z 

podpisanymi oświadczeniami (jeśli nie została ona dostarczona 
wcześniej) – proszę zwrócić uwagę aby karta była podpisana przez 
obydwojga rodziców 

▪ Oświadczenie COViD – do pobrania ze strony www.delfin.torun.pl 
▪ Zgodę rodzica na codzienny pomoar temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym– do pobrania ze strony 
www.delfin.torun.pl 

▪ sprawny rower – obowiązkowo po wykonanym przeglądzie 
▪ kask rowerowy 
▪ bagaż na obóz 
▪ można zabrać zapas wody mineralnej (podpisana) 
▪ należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i 

ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku 
4. Transport rowerów odbędzie się specjalnym samochodem ciężarowym- rowery 

zostaną zapakowane podczas zbiórki i dowiezione na miejsce. 
5. Przypominamy o obowiązku zaopatrzenia dzieci w kask rowerowy oraz 

sprawny rower z zapasowym ogumieniem (dętka), zalecane są również 
kamizelki odblaskowe dla najmłodszych. 

6. Ponadto na obóz należy zabrać: 
▪ odzież i obuwie sportowe do realizacji zajęć sportowych, 
▪ strój do pływania lub kąpielówki, 
▪ klapki, 
▪ przeciwsłoneczne nakrycie głowy, 
▪ okulary przeciwsłoneczne, 
▪ dwa ręczniki oraz przybory toaletowe, 
▪ krem z filtrem do opalania, 
▪ kurtkę przeciwdeszczową, 
▪ środki odstraszające komary i kleszcze, 
▪ zegarek na rękę (ponieważ telefony będą w depozycie u 

wychowawców), 
▪ można zabrać z sobą zapas wody mineralnej na wycieczki rowerowe. 

7. Przypominamy, że wszelki sprzęt elektroniczny zabierają uczestnicy na 
własną odpowiedzialność, za wszelkie zniszczenia bądź utratę sprzętu 
organizatorzy nie odpowiadają. 

8. Zalecamy, aby pieniądze, które będą miały dzieci na obozie na własne wydatki 
(na terenie ośrodka czynny jest sklepik) umieszczone zostały w kopercie i 
oddane w depozyt opiekunom – proszę zadbać o właściwe rozmienienie 
pieniędzy tak, aby łatwiej było opiekunom wydawać dzieciom podczas obozu. 

9. Uczestnicy obozu zostaną zakwaterowani w domkach 5-6 osobowych (najstarsi 
uczestnicy) oraz pokojach 3 osobowych (pozostali uczestnicy). Wszystkie domki 
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i pokoje wyposażone są w łazienkę oraz telewizor. Dzieci zostały przydzielone do 
domków ze względu na płeć i wiek oraz indywidualne życzenia Państwa 
dostarczone w czasie zbiórki. 

10. Wszyscy uczestnicy obozu zostaną podzieleni na grupy 10-15 osobowe ze 
względu na wiek i zaawansowanie sportowe. Podczas trwania obozu 
wszystkie telefony uczestników zostaną oddane w depozyt do opiekunów i 
wydawane będą uczestnikom w godzinach 13.30-15.00 w celu kontaktu z 
rodzicami. W pozostałych godzinach rodzice mogą kontaktować się z 
dziećmi poprzez telefony opiekunów. 

11. O wszelkich przyjmowanych lekach proszę powiadomić opiekunów na piśmie 
bądź wpisując w kartę kwalifikacyjną. 

12. W związku z wytycznymi GIS oraz MZ i MEN w tym roku nie przewidujemy 
odwiedzin podczas obozu. 

13. Powrót z obozu zaplanowany jest dnia 26.08 (środa) w godzinach wczesno 
popołudniowych na miejsce zbiórki przy Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu, 
ul. Przy Skarpie 13 

14. Na czas trwania obozu uczestnicy będą ubezpieczenie od NNW przez 
organizatora  

15. Obóz jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty oraz zrejestrowany i widnieje 
w bazie MEN:  www.men.gov.pl   pod numerem: 11456/KUJ/L-2020 

16. Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 607 038 545  
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