
Dodatkowe informacje Sportowisko Zima2019: 

Jeżeli mają Państwo możliwość wsparcia naszego Sportowiska - zorganizowania  
dla uczestników nagród, gadżetów firmowych, ufundowania upominków itp. prosimy o kontakt  
z organizatorami, wszelka współpraca mile widziana. Zachęcamy:) 

Zimowe Sportowisko Sportteam Zdrowy Styl - to wyjazd rekreacyjno-sportowy,  
pakujemy praktyczne rzeczy ograniczając bagaż i zbędne stroje/kreacje;)! 

Proponujemy zapoznać dzieci z ich bagażem. Lepiej spakować używaną już wcześniej  
odzież - dzieci łatwiej odnajdują rzeczy wcześniej noszone niż te świeżo zakupione.  

W czasie obozu jest absolutny zakaz picia i jedzenia toksycznych rzeczy (chipsy, kola) 
Zależy nam by przez te kilka dni nasi podopieczni odżywiali się zdrowo – ograniczamy słodycze! 

Proszę o przygotowanie informacji o zażywanych przez dzieci lekach. Lekarstwa muszą być podpisane, w dniu 
wyjazdu przekazane trenerom i tylko przez nich mogą być podawane w czasie wyjazdu. 

Kieszonkowe wraz z pieniędzmi na karnet narciarski oraz wypożyczenie sprzętu przekazujemy trenerom w dniu 
wyjazdu na zbiórce autokarowej. W czasie Sportowiska trener zabiera na stok kieszonkowe dzieci z którego może 
rozliczyć ich zakupy np. oscypki, gorącą herbatę itp. 
 
By oszczędzić czas i zwiedzanie sklepów zorganizujemy naszym podopiecznym  
wodę i batoniki zbożowe w cenie 2zł – lista wydatków będzie do wglądu a kadra dzięki temu  
będzie miała kontrolę nad tym co i czy nie zamiast posiłków jedzą podopieczni:) 
Dodatkowo najmłodszym kieszonkowe przechowywane u trenerów da możliwość / 
zakupów „bez gotówkowych”:) 
Wodę w pensjonacie dzieci mają bezpłatnie w dzbankach na korytarzu.  

Wartościowe ubrania oraz przedmioty: komórki, odtwarzacze mp3, foto, konsole do gier, biżuterię.. 
proponujemy zostawić w domu. Na stokach i w terenie są nie do upilnowania:) 

Prosimy podpisać dzieciom jak największą ilość ich rzeczy, sprzętu, bagaży, ubioru itp..  
np. markerem na metkach itd. Po obozie lista rzeczy zagubionych będzie na stronie internetowej. 
 
Sprzęt narciarski obowiązkowo znaczymy w widocznym miejscu! 
 
Do autokaru uczestnicy mogą zabrać: 
- bagaż podręczny - plecak wraz z kaskiem narciarskim (znakuje organizator na zbiórce autokarowej!) 
- bagaż główny (znakuje organizator na zbiórce autokarowej!) 
- sprzęt narciarsko-snowboardowy spakowany w stosowne pokrowce (znakuje organizator na zbiórce  
  autokarowej!) 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż uczestników jeżeli ten nie będzie właściwie przygotowany i 
zabezpieczony co potwierdza etykietka otrzymana od organizatora na zbiórce autokarowej.  

Zdjęcia z obozu oraz filmiki będą przesyłane wetransferem na wskazane w kartach zgłoszeń adresy email.  

Numery telefonów do kadry zostaną rozdane w dniu wyjazdu. Gdy dziecko będzie chciało porozmawiać z rodzicami, 
wybierzemy do Państwa numer i umożliwimy 
rozmowę.  
Czy zabieramy telefony komórkowe? Komórka stwarza możliwość niekontrolowanego korzystania z internetu. Nasz 
obiekt ma bezpłatne wifi - prosimy zabezpieczyć aparaty funkcją "ochrona rodzicielska" 
Aparat komórkowy, szczególnie dla najmłodszych to dodatkowe obciążenie 
("bo muszę być pod telefonem"), odpowiedzialność ("bo mama i tata oczekują, że będę 
często dzwonił") i kłopot ("gdzie moja ładowarka, kod pin i gdzie jest telefon?") 
 

Prosimy o nastawienie dzieci, że z każdym, absolutnie każdym problemem (kłopotem, sprawą, zapytaniem) 
w dowolnym momencie mogą i powinni udać się do opiekuna, trenera/trenerki lub kierownika. Jesteśmy dla 
Nich, pracujemy i opiekujemy się Nimi przez 24h! 
Jako doświadczeni pedagodzy potrafimy indywidualnie i dyskretnie rozwiązać wszystko. 
 
KADRA SPORTTEAM ZDROWY STYL 


