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Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku

Szkoła lub placówka

Przedsiębiorca
wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 187)

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu niezarobkowym
Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany
wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwa/imię i nazwisko TENIS CLUB PITER PLAY PIOTR BŁASZCZYK

Adres siedziby/zamieszkania(województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy)

Szkolna 25A
88-400 Żnin
żniński kujawsko-pomorskie

Adres do korespondencji, jeżeli jest innny niż adres
zamieszkania jak wyżej

Numer telefonu 602866640

Numer faksu

Adres poczty elektronicznej (e-mail) tenis_club_piter_play@vp.pl

Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli posiada) 340256911

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (jeżeli
posiada)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeżeli
posiada) 558-161-27-52

Numer zaświadczenia o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych (jeżeli posiada)

nr rej. 273
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2. Forma wypoczynku

kolonia

zimowisko

obóz

biwak

inna forma wypoczynku

3. T ermin wypoczynku

Od dnia (dd/mm/rrrr) 02/08/2021 do dnia (dd/mm/rrrr) 12/08/2021

4. Lokalizacja wypoczynku

Adres

COSS TKKF Centralny Ośrodek
Sportowo Szkoleniowy TKKF
Poznańska 27 Sieraków 64-410
88-400 Żnin żniński kujawsko-
pomorskie

Informacja o sposobie zapewnienia uczestnikom
wypoczynku dostępu do opieki medycznej

5. Informacje o liczbie uczestników wypoczynku

5a. Łączna liczba uczestników wypoczynku, w tym: 80

- powyżej 10 roku życia 60

- poniżej 10 roku życia (i w wieku 10 lat ) 20

5b. Niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

5c. Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (w szczególności o uczestnikach ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

Brak takich
uczestników

6. Ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku

Ramowy plan zajęć – obóz Sieraków 2021 1. Godzina 7.00 obozowa pobudka i zbiórka na placu apelacyjnym .
przewodniczący poszczególnych grup zdają raport z obecności grupy - poranny rozruch. 2. Godzina 8.00 do 8.30
śniadanie 3. Godzina 8.30 do 8.55 odpoczynek po śniadaniu, przygotowanie się do treningu, 4. Godzina 8.55 zbiórka i
rozdzielenie grup na czas treningu 5. Godzina 9.00 do 11.00 - pierwszy do południowy trening ( tenis, taniec, zumba ,
LA, gry i zabawy ruchowe , koszykówka , piłka nożna , siatkówka , piłka ręczna ), 6. Godzina 11.00 do 11.30 - czas wolny
na odpoczynek po treningu, prysznic itp. 7. Godzina 11.30 do 12.30 - podział na grupy i zajęcia z opiekunami kąpiel,
kajaki, gry i zabawy ruchowe . - kąpiel pod okiem ratownika , gra w koszykówkę na boisku do koszykówki, gra w piłkę
nożną na mini bramki na polu trawiastym , gra w siatkówkę plażowa na boisku do siatkówki, gra w palanta na polu
trawiastym , podchody. Realizowanie tabeli punktacyjnej. Godzina 12.30 do 12.55 - przygotowanie się do obiadu i
zbiórka 12.55. 9. Godzina 13.00 do 13.30 – Obiad. 10. Godzina 13.30 do 14.25 - przerwa po obiedzie . 11. Godzina 14.25
- zbiórka na placu apelacyjnym . Wraz z opiekunami grup rozpoczynamy drugi trening po południowy. 12. Godzina
14.30 do 16.30 - drugi po południowy trening ( tenis, taniec, zumba , LA, gry zespołowe , koszykówka , piłka nożna ,
siatkówka , piłka ręczna ) . 13. Godzina 16.30 do 17.00 - czas wolny na odpoczynek po treningu, prysznic itp. 14.
Godzina 17.00 do 17.55 Podział na grupy. Podchody w lesie , gry i zabawy ruchowe , koszykówka , piłka nożna , gra w
palanta . Realizowanie tabeli punktacyjnej na domku. 15. Godzina 17.55 - Zbiórka na placu apelacyjnym . 16. Godzina
18.00 do 18.25 - kolacja . 17. Godzina 18.25 do 18.45 - odpoczynek po kolacji. 18. Godzina 18.45 do 20.00 - wymarsz do
lasu po chrust na ognisko . W lesie zabawy pogadanki na temat przyrody i zachowania się w lesie . 19. Godzina 20.15 -
Ognisko , pogadanki przedstawienia , skecze , itp 20. Godzina 21.55 zbiórka , pożegnanie 21. Godzina 22.00 - cisza
nocna
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