
Nie reklamujemy, że na terenie ośrodka jest WiFi bo go nie będziemy używać. Na naszym obozie 
obowiązuje zakaz używania i posiadania telefonów, konsoli, tabletów, smartwachy itp.* Jest to 
idealny moment na odpoczynek od elektroniki, której wokół jest coraz więcej. Nasz obóz to obóz 
sportowy tu nie ma miejsca na nudę. Ilość zajęć i różnorodność atrakcji jest tak duża, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. W czasach otaczającej nas zewsząd elektroniki dzieci zatraciły umiejętność 
zabawy, rozmawiania, umiejętność funkcjonowania w grupie. Nasz obóz może być fantastyczną 
terapią. Przed wyjazdem rodzice otrzymają numery telefonów do instruktorów, od których będą się 
mogli dowiedzieć co słychać u dzieci. Kilka razy dziennie na FB będą się pojawiały filmiki i zdjęcia, 
co da możliwość podpatrywania naszego obozowego życia.
*nie dotyczy najstarszych grup 

INFORMACJE 

Obóz jest przeznaczony dla dzieci z rocznika 
2013 i starszych trenujących w klubie i 
wszystkich filiach

Od wielu lat współpracujemy z 
jednym z największych 
przewoźników firmą “ Mazurkas 
Travel”

1 rata – 500 zł
2 rata – 500 zł płatna  do dnia 10.05.2020
3 rata – 850 zł płatna do dnia 10.06.2020

Gotówką w klubie lub przelewem na konto:
Uczniowski Klub Judo "Ryś"
ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
71 1940 1076 3019 7932 0000 0000
w tytule:
wpłata na cel statutowy - obóz Sielpia, 
imię i nazwisko dziecka

Uwaga: 
Konto jest przeznaczone tylko do wpłat za obóz w Sielpi. 
Proszę nie dokonywać opłat na inne cele.

Wszyscy uczestnicy są 
objęci podstawowym 
ubezpieczeniem NNW.

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci 
czuwają ratownicy medyczni, lekarz (na 
wezwanie) i ratownicy wodni. 
Co ważne do szpitala mamy tylko 10 km

Elektronika

2013 i starsi 

Zdrowie

Transport

Ubezpieczenie

Opłaty
W celu zapisania dziecka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
oraz załączyć potwierdzenie wpłaty zaliczki

1850 zł Zapisy

Do dnia 10.05.2020 rezygnacja jest bezkosztowa
W przypadku rezygnacji po:
❖  10.05.2020 zostanie potrącona kwota w wysokości 500 zł
❖  10.06.2020 zostanie potrącona kwota w wysokości 1000 zł

Rezygnacja

Zawodnicy z grupy R i mini R jadący na obozy do Zakopanego i/lub 
Chorwacji proszeni są o przysłanie zgłoszenia messengerem 
grupowym bez wpłacania zaliczki

konto tylko do wpłat za obóz


