
Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS”  Obóz rekreacyjno-sportowy Człuchów 2020 
ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  5 SIERPNIA - 15 SIERPNIA 2020 
e-mail: info@ndmlos.org.pl   
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE OBOZU REKREACYJNO-SPORTOWEGO  

- obóz organizowany jest przez Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS” ze wsparciem 

Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i miasta Nowy Dwór Mazowiecki; 

- zgodnie z obowiązującym prawem wyjazd będzie zgłoszony w Kuratorium Oświaty w 

Warszawie i podlega wszelkim kontrolom organów państwowych; 

- koszt obozu wynosi 1400 zł, płatne do 31 lipca 2020 r na rachunek LOS: 

37 8011 0008 0000 0093 4712 0001 

 

ADRES PLACÓWKI 

POWIATOWA BURSA SZKOLNA 
UL. KOSZALIŃSKA 2A, 77-300 CZŁUCHÓW 

tel./fax: Tel. 509-530-068 email: biuro@noclegiczluchow.pl 
www.noclegiczluchow.pl 

 

TERMIN OBOZU:  5 sierpnia – 15 sierpnia 2020 r. 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

- Kadrę pedagogiczną stanowią osoby uprawnione do prowadzenia takiej działalności, 

posiadające doświadczenie oraz cieszące się bardzo dobrą opinią w kręgu organizatorów; 

- Całość kadry stanowić będą: 1 kierownik obozu, 3-4 wychowawców (w zależności od 

ilości uczestników), 4-5 trenerów siatkówki (w zależności od ilości uczestników). 

 

PROGRAM 

W ramach programu dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych, ogólno-

rozwojowych ćwiczeniach na świeżym powietrzu, w hali oraz na siłowni, a także w 

zajęciach sportowych o charakterze treningowym z piłki siatkowej. Misją obozu jest  

„I  Volleyball”. Przewidujemy, zabawy na boisku, na terenie placówki, w której będzie 

obóz organizowany. Dodatkowo w programie obozu znajdują się zajęcia profilaktyki 

uzależnień prowadzone przez Trenerów.  

W ramach obozu Uczestnicy będą mieli dostęp do obiektów sportowych – hali 3-

sektorowej i 2- lub 1-sektorowej, siłowni na terenie Bursy i boisk wielofunkcyjnych.  

Wypoczynek uatrakcyjni ognisko, wyprawy na kąpielisko miejskie. Dostęp do basenu 

znajdującego się na terenie obiektu może być uzależniony od aktualnej sytuacji 

epidemicznej i od rekomendacji Ministerstwa Zdrowia.  

Dodatkowo dla Dzieci organizowane będą zajęcia dodatkowe – zumba/ćwiczenia 

taneczne, a w miarę dostępności obiektu - wycieczka do Zamku Krzyżackiego - 

pozostałości średniowiecznego zamku krzyżackiego z XIV w. z dobrze zachowaną 

ośmioboczną 46-metrową wieżą, lochami, fosami i murami obronnymi z wizytą w 

Muzeum Regionalne w Człuchowie.  

WYŻYWIENIE 

- Podczas trwania całego obozu dzieci mają zapewnione pełne wyżywienie – śniadanie, 

obiad, kolację oraz dodatki w postaci owoców lub jogurtów. 

- Podczas obozu Organizator zapewni dzieciom 1,5 l wodę mineralną w czasie zajęć 

sportowych na każdy dzień.  

- Prosimy o wyposażenie dzieci w prowiant na podróż (kanapki, woda, napój niegazowany) 

i niewyposażanie dzieci w chipsy i napoje gazowane. 

- Na drogę powrotną dzieci otrzymają prowiant. 

- Ze względu na ograniczenie ryzyka zagrożenia COVID-19 posiłki w stołówce będą 

podawane bezkontaktowo, a Uczestnicy będą ustawieni w kolejce z odstępami po 

uprzedniej obowiązkowej dezynfekcji rąk. Bufet będzie prowadzony przez pracownika 

kuchni, aby możliwe były ewentualne dokładki i aby nie uszczuplić uposażenia 

żywieniowego żadnego z Uczestników. Dodatkowo część stolików może mieć ograniczone 

miejsca do siedzenia, aby zapewnić odpowiednie odstępy między Uczestnikami. Czas 

wydawania posiłków zostanie odpowiednio wydłużony.  

 

 

WARUNKI ZAKWATEROWANIA 

- Wypoczynek organizowany jest w Powiatowej Bursie Szkolnej (adres powyżej) w 

Człuchowie (woj. kujawsko-pomorskie), dopuszczonej do użyteczności publicznej, z ważną 

opinią Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dn. 21.06.2019 r. 

potwierdzającą spełnienie przez ww. Bursę wymagań ochrony przeciwpożarowej.  

- Uczestnicy będą kwaterowani w pokojach w ilości nie więcej niż 3 osoby na pokój, z 

indywidualną łazienką w każdym pokoju. 

- Przed przyjazdem Bursa dokonuje dezynfekcji powierzchni dotykowych i dodatkowego 

sprzątania obiektu. 

- Organizator zapewni Uczestnikom dodatkowe żele antybakteryjne, aby każdorazowo 

przed wyjściem z pokoju i po powrocie możliwa była dezynfekcja dłoni. 

- Organizator zapewni dezynfekcję sprzętu sportowego. 

- Pojemniki z płynem odkażającym będą rozmieszczone przy wejściu do budynku 

i pomieszczeń współużytkowanych.  

 

 

 

 

NASTĘPNA STRONA > 
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OPIEKA MEDYCZNA I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE COVID-19 

- W razie konieczności dziecko zostanie niezwłocznie oddane pod opiekę medyczną – obóz 

zgłoszony jest w najbliższym ośrodku zdrowia, a Bursa zapewnia stałą obecność podczas 

turnusu pielęgniarki lub ratownika medycznego. 

- Posyłając Dziecko na obóz Rodzice (Opiekunowie) zgadzają się na to, że w razie 

zagrożenia życia dziecko zostanie oddane na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i 

operacje oraz że kadrze obozu zostaną udzielone wszelkie informacje o stanie zdrowia 

dziecka. Jednocześnie rodzice (opiekunowie) przyjmują na siebie odpowiedzialność za 

skutki znanych, a nieujawnionych chorób.  

- W przypadku wydania zalecenia Inspektora Sanitarnego odnośnie monitorowania 

temperatury ciałą Uczestników obozu, Wychowawcy na polecenie Kierownika będą 

dokonywać pomiaru temperatury bezkontaktowymi termometrami. Informacje te będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie w przypadku temperatury wykraczającej poza normę 

(37o C) i tylko i wyłącznie dla zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, jeśli taka 

będzie niezbędna. 

- W dniu wyjazdu Dziecko musi być zdrowe, co Rodzice/Opiekunowie prawni będą 

poświadczać w pisemnym oświadczeniu o braku u Uczestnika infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

- W dniu wyjazdu Rodzic/Opiekun prawny będzie zobowiązany złożyć pisemne 

oświadczenie (na druku dostarczonym przez Organizatora), że nie przebywało w okresie 

ostatnich 14 dni na kwarantannie lub nie miała kontaktu z osobą objętą kwarantanną.  

- W przypadku wystąpienia objawów chorobowych Rodzice/Opiekunowie prawni zgadzają 

się na niezwłoczne – do 12 godzin – odebranie Dziecka z wypoczynku.  

- Osoby odprowadzające Uczestnika wypoczynku na miejsce zbiórki przed odjazdem 

muszą być zdrowe, nie mogą posiadać objawów infekcji i nie mogą znajdować się na 

kwarantannie lub innej formie izolacji domowej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia 

wypoczynku. 

- w Karcie Kwalifikacyjnej należy zawrzeć informacje dot. chorób przewlekłych mogących 

narazić Uczestnika wypoczynku na ciężki przebieg w przypadku zachorowania na 

COVID-19. 

 

UBEZPIECZENIE UCZESTNIKA OBOZU  

- Organizator zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie Uczestnikom obozu.  

 

 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA OBOZU  

- Legitymację szkolną (podstemplowaną na 2020 rok z umieszczonym numerem PESEL) 

- Odpowiednią garderobę (kurtkę przeciwdeszczową, czapka z daszkiem, obuwie 

sportowe, długie spodnie ( dresy ), ciepłą bluzę, t-shirty – zmiana na każdy dzień, krótkie 

spodenki, kostium kąpielowy, czepek basenowy,(opcjonalnie okularki) i klapki basenowe, 

piżamę, bieliznę osobistą (zmiana na każdy dzień), ręczniki (kąpielowy i pod prysznic). 

Jeżeli Dziecko ma problem z rozpoznaniem własnych ubrań, na metce proszę wpisać 

inicjały dziecka. 

- Indywidualne osłony nosa i ust do użycia przez Uczestnika w trakcie wypoczynku. 

- Środki higieny osobistej i kosmetyki (szczoteczkę do zębów i pastę, mydło, szampon, żel 

pod prysznic, dezodorant, preparat przeciw komarom i kleszczom, krem z filtrem). 

- Akcesoria (torba sportowa – plecak, nakolanniki, obuwie oraz stroje treningowe). 

- Lekarstwa (jeśli dziecko zażywa, do oddania kierownikowi przed wyjazdem). 

 

NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

- Biżuterię, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i inny sprzęt elektroniczny 

- Pieniądze niezdeponowane u wychowawców. Wychowawca może przyjąć w depozyt 

pieniądze w podpisanej kopercie, rozmienione na każdy dzień. Prosimy o rozsądek w ilości 

pieniędzy, jakie dziecko ze sobą zabierze. 

 

WYJAZD 

Zbiórka przed wyjazdem (5 sierpnia 2020) o godzinie 08.00 na parkingu przed halą  

NOSIR, ul. Sportowa 66, Nowy Dwór Mazowiecki. 

 

POWRÓT 

Przyjazd około godziny 15.00 (15 sierpnia). 

 

TELEFON KONTAKTOWY 

Kierownik obozu:   Katarzyna Lubowiecka – tel. 508 364 742 

Przedstawiciel Organizatora:  Dominik Stan – tel. 601 356 366 

Przedstawiciel Trenerów:   Cezary Tulin - 733 275 599 

    Bartosz Kujawski – 791 230 888 
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