
Informacje odnośnie wyjazdu grup dziecięcych  
i młodzieżowych BORY TUCHOLSKIE 2020 

 

WYJAZD:  sobota 27 czerwca  
Wyjeżdżamy 2 autokarami. 
 

Miejsce spotkania: DECATHLON Aleja Krakowska 81, 02-180 Warszawa 
 
 MIEJSCE USTAWIENIA AUTOKARÓW (na żółto): 

 

 
 

BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNE STAWIENIE SIĘ NA ZBIÓRKĘ  

i wyjątkowo sprawne przekazywanie dzieci  😊 
W tym roku jedna osoba z rodziny odprowadza dziecko - bez rodzeństwa i pozostałych 

członków rodziny. Osoba odprowadzająca powinna być wyposażona w maseczkę. 
 

Autokar nr 1  
ZBIÓRKA godz. 7.30, planowany ODJAZD - godz. 8.30  

GRUPY:  
• KURO 2 (Artur Klepuszewski)  

• KURO 1 (Jakub Wiśniewski)  

• POMARAŃCZOWA (Arpad Micor)  

• CZERWONA (Agnieszka Kułach)  
 

Autokar nr 2  
ZBIÓRKA godz. 8.30, planowany ODJAZD - godz. 09.30  
GRUPY:  

• CZARNA : RO (Piotr Dziewit) 

• Fioletowa (Monika Poświata)  

• ZIELONA (Jakub Osiński)  
 



Po przyjściu na zbiórkę prosimy o udanie się od razu do wychowawcy grupy swojego dziecka.  
Wychowawcy oddajemy:  
 
PAKIET: KOMPLET DOKUMENTÓW : 

1. karta kwalifikacyjna (oryginał) 
2. ksero karty szczepień 
3. podpisany/uzupełniony regulamin (oryginał) 
4. PROCEDURY/aneks do regulaminu (oryginał) 
5. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka w dniu wyjazdu  (oryginał) 

(wszystkie załączniki znajdują się na naszej stronie do wydruku) 

6. legitymację Aikido CAA POLSKA – ta czerwona (NIE SZKOLNA) . Kto nie ma, będzie mógł na obozie zakupić 
dodatkowo oddajemy 

7. kij (podpisany) 
8. ewentualne leki i wskazówki dla wychowawcy (żadnych leków nie pakujemy do bagażu) 
9. pieniądze (wg uznania) + pieniądze na opłatę za egzamin (dzieci na 6-14 lat – 30 zł, dzieci 15-18 lat – 70 zł. + 

ewentualnie 20 zł na legitymację, kto do tej pory nie zdawał egzaminu i nie posiada) 
 
Po zameldowaniu się dzieci powinny przebywać już w pobliżu wychowawcy, który całą grupę zbierze i wsadzi do autokaru.  
 

UWAGA:  

• Dziecko musi mieć przy sobie maseczkę jednorazową (1 szt) – pozostałe 2 szt w bagażu. 
• Proszę nie poić dzieci przed drogą do pełna:) – do picia dajemy raczej wodę niż napoje gazowane. 

• Jeżeli dziecko musi wziąć przed drogą aviomarin ( lub inny lek na nudności) – prosimy o podanie i 
informację do wychowawcy.  

• Jak co roku - bardzo prosimy o rozsądek w parkowaniu samochodów przy odwożeniu dzieci 

 

 


