
SZCZECINEK 2019 

NIEZBĘDNIK INFORMACYJNY 

 

TERMIN: 10.08-17.08.2019 

MIEJSCE: Szczecinek, ul. Szczecińska 47 

Ilość uczestników: 160 (2009-2003) 

Trenerzy: Mateusz Sitek 691-232-445, Krystian Ryczkowski 698-446-756, Paweł Szajrych 505-432-043, Rafał Ulczyński 

501-956-923, Dominik Mojek 509-138-516, Marcin Gumowski 531-437-450, Waldemar Szpręglewski 790-680-463, 

Tomasz Wiese 724-114-911 , Bartosz Czulewicz 603-595-088,  Karol Wasielewski 510-145-952, 

Rozpoczęcie obozu: Wyjazd w dniu 10.08 godzina 9.00 z parkingu klubowego ul. Hallera 201. Z racji bardzo dużej 

ilości uczestników proszę o rozsądne parkowanie – najważniejsze jest miejsce dla 3 dużych autokarów. Proszę 

postarać się zaparkować poza parkingiem klubowym (wzdłuż ul. Hallera, po drugiej stronie, przy ul. Gdańskiej lub na 

parkingu klubowym przy siłowni) 

Autokary będą po kontroli przez odpowiednią służbę. Firma przewozowa „Fabian” która od kilku lat bezpiecznie wozi 

zawodników naszego klubu na obozy.  

Zakończenie obozu: Obóz kończymy obiadem. Powrót do Gdańska około godziny 16.00 

Lekarstwa: Jeśli dziecko przyjmuje na stałe leki, bardzo prosimy o informację o dawkowaniu do trenera 

prowadzącego dany rocznik 

Sprzęt elektroniczny: Bardzo prosimy nie zabierać na obóz komputerów, tabletów, konsoli do gier itp. Dzieci będą 

miały wypełniony czas i wolimy aby skupiły się na innego rodzaju aktywnościach. Telefonów również nie zabieramy. 

Na miejscu jest wielu trenerów dostępnych pod telefonem każdego dnia. Każdy uczestnik będzie mógł od trenera 

zadzwonić do rodziców.  

Odwiedziny: Nie przewidujemy odwiedzin rodziców podczas obozu. Jeśli z jakiś powodów rodzic będzie zmuszony 

przyjechać na miejsce obozu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z Trenerem.  

Kąpiel w jeziorze: W czasie wolnym będziemy korzystać ze strzeżonego kąpieliska. Jeśli ktoś nie umie pływać to 

proszę o informację do trenera.  

Co zabrać?: Przede wszystkim koszulki, spodenki i getry piłkarskie, stroje „ligowe”, strój wyjściowy wystarczy jeden 

komplet. Należy również spakować 1 komplet dresów, ortalion, ochraniacze piłkarskie, klapki, buty piłkarskie 

(naturalna trawa), buty sportowe „na podwórko”, czapkę z daszkiem, 2 ręczniki, przybory toaletowe, kąpielówki, 

krem do opalania.  

Jeśli ktoś chce może zabrać hulajnogę lub deskorolkę aby sprawniej poruszać się z internatu na boisko. 

Słodycze/dodatkowe posiłki: Proszę nie zaopatrywać dzieci w słodycze lub innego rodzaju smakołyki na czas obozu. 

Każdy uczestnik będzie miał nieograniczony dostęp do wody 

Faktura: Zapotrzebowanie na fakturę proszę wysyłać na adres biuro@gedania1922.pl 

Obóz jest zgłoszony do kuratorium. Numer zgłoszenia: 33604/POM/L-2019 

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ ZE SOBĄ WYPEŁNIONĄ KARTĘ OBOZOWĄ KTÓRĄ DOSTARCZYĆ NALEŻY DO 

TRENERA 

 

W razie dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji 

Paweł Szajrych, 505-432-043, p.szajrych@gedania1922.pl 

mailto:biuro@gedania1922.pl

