
WAŻNE INFORMACJE 
OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY W MAUSZU 2016 

TURNUS I :  25.06 – 04.07 2016 r. 
 
 
 ADRES OŚRODKA: 
     Ośrodek wypoczynkowy DAL-SOL nad jeziorem MAUSZ ,  Parchowo 77-124   
      tel.  do ośrodka :  0 58  684 40 41 
 
 MIEJSCE I GODZINA WYJAZDU: 

Wyjazd  dnia 25.06.2016r. ( sobota ) 
     ZBIÓRKA :  GODZ. 10.00 PRZY HALI WIDOWISKOWO -  SPORTOWEJ   
     AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU                
     ( wjazd od  ul. Grunwaldzkiej około 200 m przed stacją Shell )  
     Wyjazd :  ok. 10.30 
 
     Ze względów organizacyjnych : sugerowany dzień odwiedzin to 03.07.2016 r.  
     tj. niedziela w godzinach popołudniowych najlepiej w porze obiadu  tj. około godziny 14.00. 
         W tym dniu zajęcia odbywają się wg. programu obozowego tzn .: po śniadaniu planujemy wyjście do Kościoła na 
Mszę Św.  o godz.11.30 , a  po powrocie (13.30-14.00) obiad i o ok. godziny 16.00 – Obozowa Olimpiada – rodzinna 
rywalizacja w Parchowie na obiektach sportowych( w miarę możliwości organizacyjnych zostanie rozegrany mecz w 
piłkę nożną rodzice kontra kadra obozowa) . <> Organizację  Obozowej Olimpiady  uzależniamy od sprzyjających warunków 
pogodowych.  
Wieczorem po kolacji około godziny 20.00 planujemy wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek – zapraszamy! 
 
Jeżeli Państwo mieliby ochotę to na ośrodku można zamówić obiad dzwoniąc na numer  ośrodka podany powyżej. 
 
 MIEJSCE I GODZINA POWROTU : 
      Powrót dnia : 04.07.2016 r. poniedziałek -  między godziną 13.45 – 14.15 - odbiór dzieci  
      z miejsca zbiórki. 
Tel. kontaktowy z trenerami odpowiedzialnymi za naszą grupę    Paweł Chybczyński 502 283 597 

                                                         Piotr   Staszkiewicz 609 609 435 
Podczas odwiedzin rodzic musi podpisać dokument potwierdzający  przejęcie opieki nad dzieckiem. 
W przypadku wcześniejszego odbioru  dziecka  z placówki wypoczynku konieczna jest obecność obojga rodziców lub 
inne wcześniejsze ustalenia !!! 
 
 

WAŻNE INFORMACJE 
OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY W MAUSZU 2016 

 
                                                             TURNUS II :  04.07 – 13.07 2016 r. 
 
 ADRES OŚRODKA: 
     Ośrodek wypoczynkowy DAL-SOL nad jeziorem MAUSZ ,  Parchowo 77-124   
      tel.  do ośrodka :  0 58  684 40 41 
 
 MIEJSCE I GODZINA WYJAZDU: 
     Wyjazd dnia 4.07.2016r. ( poniedziałek ) 
     ZBIÓRKA :  GODZ. 10.00 PRZY HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ   
     AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU                
     ( wjazd od  ul. Grunwaldzkiej około 200 m przed stacją Shell )  
     Wyjazd :  ok. 10.30 
 
     Ze względów organizacyjnych : sugerowany dzień odwiedzin to 10.07.2016 r.  
     tj. niedziela  w godzinach popołudniowych najlepiej w porze obiadu  tj. około godziny 14.00. 
         W tym dniu zajęcia odbywają się wg. programu obozowego dopołudnia w niedzielę jest wyjście do kościoła na 
godzinę 11.30  po powrocie obiad ( 13.30- 14.00 ) i ok. godz. 16.00 – Obozowa Olimpiada – rodzinna rywalizacja w 
Parchowie na obiektach sportowych( w miarę możliwości organizacyjnych zostanie rozegrany mecz w piłkę nożną 
rodzice kontra kadra obozowa) . <> Organizację  Obozowej Olimpiady  uzależniamy od sprzyjających warunków pogodowych. 
Wieczorem po kolacji około godziny 20.00 planujemy wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek – zapraszamy! 

 
 Jeżeli Państwo mieliby ochotę to na ośrodku można zamówić obiad dzwoniąc na numer  ośrodka podany powyżej. 
 
 MIEJSCE I GODZINA POWROTU : 
      Powrót dnia : 13.07.2016 r. środa  między godziną 12.30 – 13.00 -  odbiór dzieci  
      z miejsca zbiórki. 
Tel. kontaktowy z trenerami odpowiedzialnymi za naszą grupę    Paweł Chybczyński 502 283 597 

                                                         Piotr   Staszkiewicz 609 609 435 
Podczas odwiedzin rodzic musi podpisać dokument potwierdzający  przejęcie opieki nad dzieckiem  . 
W przypadku wcześniejszego odbioru  dziecka  z placówki wypoczynku konieczna jest obecność obojga rodziców lub 
inne wcześniejsze ustalenia !!! 
 
 


