
 

LATO 2019 

 

 

Drodzy Rodzice,  

zapraszamy na sportową przygodę z Akademią! 

Przesyłamy najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu na obóz letni:                                       
 

TERMINY OBOZÓW:         

I TURNUS 23 czerwca – 6 lipca 2019 
II TURNUS  7 lipca – 20 lipca 2019 

III TURNUS 21 lipca – 3 sierpnia 2019 

IV TURNUS 19 sierpnia – 25 sierpnia 2019* 
 

 

Wyjeżdżamy w niedzielę ZBIÓRKA 

o godzinie 10.00, 

przy dworcu kolejowym 

PKP WARSZAWA STADION 

*wyjazd w poniedziałek o 9.00,  
powrót w niedzielę ok 16.00 
 

Wracamy w to samo miejsce,  

w SOBOTĘ,   

proszę się nas spodziewać około 16.00 

/z Mrągowa wyjeżdżamy około 11.00/ 
 

Numery telefonów kontaktowych: 502 282 440, 791 282 440 

CO NALEŻY SPAKOWAĆ DO BAGAŻU: 

  strój sportowy /koszulki i spodenki/, 

  strój kąpielowy, 

  obuwie: SPORTOWE, SANDAŁY, KLAPKI i  BUTY NIEPRZEMAKALNE /mogą być kalosze/, 

  dwa ręczniki /kąpielowy i plażowy/, 

  ciepłą BLUZĘ/SWETER, 

  koniecznie kurtkę przeciwdeszczową!!! 

  czapkę chroniącą przed słońcem, 

  kosmetyki, 

  bieliznę, 

a także: 

 



ŚPIWÓR  /możliwa wyprawa na WYSPĘ/, 

KREM Z FILTREM  /powyżej 25/, 

MAŁY PLECACZEK  /nie nosimy rzeczy w torbach foliowych, tzw. reklamówkach/ 

ŚRODKI ANTYKOMAROWE I ANTYKLESZCZOWE, 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, 

CHUSTECZKI HIGIENICZNE, 

WOREK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ,  

LATARKĘ + BATERIE, 

BIDON  /na wodę do picia/  

BUTY DO WODY chronią stopy dzieci przed kamieniami i muszlami w jeziorze. 

Ponadto: 

ŻEGLARZE SPORTOWCY PIŁKARZE TANCERKI 
 Buty do wody 

/Decathlon, Makro,  inne 

markety od 20 zł./ 

 sztormiak lub kurtka 

przeciwdeszczowa, 

 okulary przeciwsłoneczne, 

 jeżeli jest możliwość, dobrze 

jest wziąć piankę pływacką 

/np. Decathlon ok. 50 – 80 

zł/, ale nie jest to konieczne. 

 stroje sportowe, 

 wygodne buty 

sportowe 

 

 wygodne buty sportowe, 

 getry, 

 koszulki /dużo na zmianę/.  

 wygodne buty sportowe, 

 strój do tańca – legginsy, 

 koszulki, 

 sukienkę! 

 

Prosimy o niezabieranie wartościowych sprzętów i urządzeń elektronicznych, aparatów 

fotograficznych, gier itp. 

 Dziecko może mieć ze sobą telefon, proszę pamiętać, że zgodnie z regulaminem 

telefony przechowywane będą u kadry. Czas na rozmowę będzie po obiedzie i przed snem.  

Z uwagi na bardzo aktywny program, nie zawsze jest możliwość kontaktu, prosimy                                  

o wyrozumiałość. Jednocześnie zawsze mogą Państwo zadzwonić na nasze telefony 

kontaktowe podane na zbiórce przy autokarze. 

Bardzo prosimy o niezabieranie wartościowych aparatów telefonicznych. 

Każdy telefon musi mieć OPAKOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – POKROWIEC!!! 

Jeżeli dziecko przyjmuje LEKI proszę spakować w podpisaną kosmetyczkę odpowiednią 

ilość leków na 14 dni i przekazać w dniu wyjazdu przy autokarze. Prosimy dokładnie opisać 

dawkowanie leków. 

Bardzo proszę przy autokarze oddać nam oryginał KARTY UCZESTNIKA. 



Istnieje możliwość przekazania KIESZONKOWEGO instruktorom w dniu wyjazdu. Prosimy 

spakować pieniądze w kopertę i podpisać /najlepiej nominały 10, 20 zł/. 

Na obozie będzie można kupić BLUZĘ z logo Akademii Sportowej Przygody. Bluzy są 

bardzo dobrej jakości - koszt bluzy 80 lub 120 zł. 

Przypominamy o zapoznaniu dziecka z REGULAMINEM Akademii Sportowej Przygody – 

regulamin dostępny jest na naszej stronie www.akademia.org.pl/zapisy 

Jeżeli potrzebują Państwo FAKTURĘ za obóz dziecka, prosimy o kontakt                    

mailowy z danymi do faktury, na kogo ma być wystawiona – imię i nazwisko rodzica, adres.                    

Po otrzymaniu takiej informacji faktura zostanie wysłana do Państwa mailem. 

ADRES OŚRODKA: 

Mercedes Club Mrągowo 
ul. Młodkowskiego 40,  

11-700 Mrągowo 
UWAGA!!! 

Informujemy, że podczas każdego turnusu w programie przewidziana jest                               

„Wyprawa na wyspę” - czyli spanie w namiotach. Oczywiście zrealizowanie tego punktu 

programu jest uzależnione od pogody. Jeżeli mają Państwo coś przeciwko spaniu Waszego 

dziecka w namiocie, prosimy o pisemną informację. Brak informacji od Państwa oznacza dla nas 

ZGODĘ.  

 

Zapraszamy na kolejną sportową przygodę z Akademią, 

Instruktorzy Akademii Sportowej Przygody 

 

http://www.akademia.org.pl/do-pobrania

