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Witamy Rodziców 😊 
 

Na początku informacja do rodziców młodszych dzieci 😊 

 
Mając na uwadze nasze 17 letnie doświadczenie proponujemy, aby dzieci do 13 roku 

życia nie zabierały ze sobą na obóz telefonów komórkowych. Dzieci będą miały przepełniony 

cały dzień zajęciami i atrakcjami, a wieczorem tuż przed snem może pojawić się uczucie 

tęsknoty i wtedy, jak to zazwyczaj bywa, będą chciały zadzwonić do domu. Taki telefon w tym 

momencie tylko je rozczuli i spowoduje nasilenie tęsknoty za rodzicami, a nawet łzy.  

Dzieci, które nie będą miały telefonów, w środku dnia na parę chwil będą mogły 

zadzwonić do rodzica z telefonu Organizatora, bądź wychowawcy, ale tylko, podkreślamy, 

w ciągu dnia - nie wieczorem. Jeśli zdecydują się Państwo dać dziecku telefon,  

będzie on zabierany zaraz po kolacji do pokoju kadry.  

Czynimy to wszystko dla dobra dzieci i Państwa spokoju wieczorem i w nocy. 

Dziękujemy za zrozumienie i jeśli ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, bądź bardzo chciałby, 

aby dziecko miało ze sobą telefon, to uprzejmie prosimy o informację telefoniczną na numer 

telefonu Organizatora: 602 866 640. 

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE PRZED WYJAZDEM NA OBÓZ 
 

Proszę o uważne przeczytanie kilku ważnych informacji przed wyjazdem Państwa  

i Państwa dziecka/dzieci na obóz zimowy. 

 

1.  Dokumenty (umowa, program, regulamin, karta kwalifikacyjna uczestnika, 

oświadczenie Organizatora, formularz informacyjny do umowy, zgody, oświadczenie 

rodzica, OWU, Certyfikat UNIQA, zgłoszenie do kuratorium) zostaną wkrótce 

zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: https://www.obozyletniezimowe.pl 

 

Proszę o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie oraz oddanie 5 dokumentów: 

Karta Kwalifikacyjna, Umowa, Oświadczenie Rodziców, Zgody i Formularz 

informacyjny do umowy. Jeżeli dziecko choruje lub ma wadę postawy, to proszę o wpisanie 

takiej informacji w karcie kwalifikacyjnej w miejscu „INFORMACJE O STANIE 

ZDROWIA DZIECKA”. Gdyby były to bardziej poważne sprawy, proszę odpowiednio 

wcześniej wysłać e-mail z opisem lub zadzwonić (tenis_club_piter_play@vp.pl; 602 866 640). 

 

Proszę, aby komplet niezbędnych 5 dokumentów, które zostaną zamieszczone  

na stronie internetowej zostały wydrukowane, wypełnione i PODPISANE w dniu 

poprzedzającym zbiórkę wyjazdu do Białki Tatrzańskiej.  
Jeżeli, podczas drogi na miejsce zbiórki, przypomni się Państwu, że dokumenty zostały 

w domu, proszę nie zawracać, będziemy mieli czyste kopie i wypełnimy na miejscu zbiórki 

na przysłowiowym kolanie. Wyznaczony instruktor będzie odpowiedzialny za odbiór 

dokumentów, sprawdzenie i odznaczenie złożonych dokumentów. 

 

 

 

 

 

https://www.obozyletniezimowe.pl/
mailto:tenis_club_piter_play@vp.pl
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Wskazówki do wypełnienia KARTY KWALIFIKACYJNEJ: 
 

1) Wypełniają Państwo tylko punkt II „INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU” + „ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH”. 

Jest to bardzo istotny element karty kwalifikacyjnej, dane te są udostępniane tylko 

placówkom państwowym np. Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Sanepid, Szpital i inne. 

2) Zgodnie z aktualnym wzorem Karty Kwalifikacyjnej, wyznaczone fragmenty 

dokumentów mogą zostać wypełnione przez Rodziców – nie ma konieczności podpisu 

lekarza/pielęgniarki w przypadku informacji o szczepieniach. 

3) Resztę punktów wypełnia Organizator wypoczynku bądź wychowawca przydzielony  

do danego uczestnika obozu. 

4) BARDZO PROSIMY O RZETELNE WYPEŁNIENIE KARTY KWALIFIKACYJNEJ, 

mamy świadomość, że o część danych już prosiliśmy już wcześniej, jednak przy takiej ilości 

osób szukanie np. kodu pocztowego, dokładnej nazwy miejscowości bądź numeru PESEL 

podczas kontroli graniczy z cudem 😊  

 

2. Proszę, aby Kieszonkowe dla dzieci było jak najmniejsze, żeby posiłki na stołówce były 

zjadane, a nie zamieniane na słodkie zakupy 😊 (będziemy pilnowali, żeby dzieci nie 

przesadzały z tymi zakupami).  

 

Kilka razy w ciągu obozu, zaawansowani narciarze oraz snowboardziści zostaną 

zabrani wieczorem wraz z Trenerem na duży stok „Kotelnica”, nie obejmujący 

naszych nielimitowanych i opłaconych karnetów (podkreślamy – wyjście będzie dla 

CHĘTNYCH i ZAAWANSOWANYCH) płatny dodatkowo ok. 50-70 zł / 2h. 
 

3. Nie odpowiadamy za laptopy, gry komputerowe i telefony wiec można ich w ogóle nie 

zabierać. Kontakt z Kierownikiem Obozu możliwy przez 24 h (602 866 640).  

Wiemy, że telefony i tak dzieci zabiorą, ale proszę je uprzedzić, żeby nie dzwoniły 

do Państwa z każdą drobnostką np. że koledzy schowali dziecku buty 😊 

Jeśli chodzi o laptopy i gry komputerowe to proszę, żeby zostały w domu. 

Chcemy wraz z instruktorami, żeby Państwo również wypoczęli przez ten czas :-). 

 

4. W programie obozu jest podana dokładna informacja z pogrubieniem na czerwono,  

o której godzinie wyjeżdżamy. W razie pytań proszę o telefon o każdej porze. 

5. Autokar obowiązkowo zostanie sprawdzony przed wyjazdem przez Policję. 
 

6. WAŻNE INFORMACJE dla Państwa (zawarte również w umowie): 

- nr 273 w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

- Certyfikat UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji S.A o numerze 

Gwarancji Ubezpieczeniowej 1842367898; 

 

 

BARDZO WAŻNY TEKST PONIŻEJ!!! 
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7. Pakowanie: TORBA MATERIAŁOWA – NIE SKORUPA, NIE  

WALIZKA LOTNICZA! 

Proszę o niepakowanie się w wielkie walizki lotnicze, ponieważ ilość miejsca na bagaż 

w autokarze jest ograniczona. Staramy zapakować się optymalnie w torby materiałowe.  

Nie pakujemy podwójnie: butów, kurtek, spodni na stok! 

Na miejscu w chacie góralskiej jest suszarnia, gdzie przez noc wszystko wyschnie. 

 

Jeśli posiadamy sprzęt narciarski lub snowboardowy to warto zabrać ze sobą! 

 

Lista szczególnie przydatnych przedmiotów na feriach zimowych w Białce Tatrzańskiej: 

 Legitymacja szkolna 

 Ciepłe zimowe buty (tylko 1 para na sobie) 

 Grube skarpety narciarskie (5 par) 

 Czapka zimowa 

 Szalik, KOMINIARKA! 

 Ciepłe rękawice z warstwą termoizolacyjną  

 Kombinezon narciarski / snowboardowy (kurtka + spodnie) 

 Bielizna termo-aktywna (2 komplety) 

 Kąpielówki / strój kąpielowy 

 Ręcznik na basen 

 Klapki pod prysznic / japonki  

 Szczoteczka do zębów, pasta 

 Płyn do kąpieli i szampon do włosów 

 Krem ochronny do twarzy na mróz – KADRA będzie sprawdzała i smarowała twarze 

 Potrzebne leki z adnotacją w Karcie Kwalifikacyjnej na temat dawkowania  

 Gogle ochronne i OBOWIĄZKOWO KASK NA GŁOWĘ 

Kask proszę szukać w sklepach typu Decathlon, Intersport, GoSport, itp. lub  

w Internecie, do 200  zł. 

Gogle dotykają twarzy i bywają przepocone, dlatego najlepiej mieć swoje. Kask jest 

również rzeczą dość osobistą, dlatego też proszę o jego zakup!  

 

Informacja dodatkowe: 
 

a) Jeżeli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura za obóz, to bardzo prosimy 

o wysłanie danych, które mają znaleźć się na fakturze: 

imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, poprzez email na adres:  

biuro@obozyletniezimowe.pl. 

 

b) Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w obozie  

w celu dofinansowania obozu przez pracodawcę, również proszę o kontakt mailowy 

lub telefoniczny z Menadżerem (Maciej Dobrodziej, tel. 883 201 302; 

biuro@obozyletniezimowe.pl), który wystawi imienne zaświadczenie. 

 

TENIS CLUB PITER PLAY 

Piotr Błaszczyk 

Kierownik obozu, Organizator 

ul. Szkolna 25A, 88-400 Żnin 

https://www.obozyletniezimowe.pl 

Kontakt: 602 866 640 
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