
Drodzy Państwo!

Przesyłam informację przed zbliżającym się obozem tenisowym "Wilkasy 2022".
Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższym mailem, jak i jego załącznikami. 
Proszę również o przesłanie następujących informacji w mailu zwrotnym:

1.Proszę o przesłanie wypełnionej karty uczestnika obozu do dnia 
31.05.2022. Karta może być wypełniona w formie elektronicznej, jednak 
podpisany oryginał będzie potrzebny w dniu wyjazdu na obóz.

2.Czy potrzebna jest faktura za opłatę za obóz. Jeżeli tak – proszę podać 
dane do faktury.

3. Proszę o podanie rozmiaru koszulki dla dziecka do dnia 31.05.2022 – 
tabela rozmiarów w załączniku. Po 31.05.2022 rozmiary koszulek będą 
losowane :)

4.Czy dziecko posiada własną rakietę?

5.Do dnia 31.05.2022 wymagana jest opłata za obóz - dane do płatności:

Obozy Sportowe Diłaj SC

ul. Migdałowa 126

80-126 Gdańsk

PKO BP 61 1020 1811 0000 0402 0248 7619

Tytuł: "Imię i Nazwisko dziecka, Wilkasy 2022"

 

Informacje o obozie:

•Termin: 25.06-03.07.2022

•Miejscowość: Wilkasy k. Giżycka

•Miejsce pobytu: Ośrodek Akademickiego Związku Sportowego COS w 
Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko. Telefon: (87) 428 0 700

•Numer zgłoszenie w kuratorium oświaty w Gdańsku: 2990/POM/L-2022  

• 

Wyjazd w dniu 25.06.2022 (sobota):

•-9.00: Zbiórka przed wyjazdem na Parkingu Centrum Sportu 
Akademickiego Politechniki Gdańskiej (al. Zwycięstwa 11, parking basenu
PG, wjazd od Multikina),

•- ok. 8.30 planowana kontrola autokaru i kierowcy przez Wydział Ruchu 
Drogowego Policji Miejskiej w Gdańsku,

•- 9.15: wyjazd do Wilkas



Powrót w dniu 03.07.2022 (niedziela):

•Wyjazd z ośrodka w Wilkasach w dn.  04.07.2021   w okolicach godziny 
13:00-14.00. Planowy przyjazd ok. godziny 17:00 – w miejsce zbiórki tak 
jak przed wyjazdem. Dzieci wyślą SMS z okolic Elbląga, że dojeżdżają do 
Gdańska.  

Proszę zaopatrzyć dzieci w:

1.Rakietę tenisową (jeżeli dziecko nie posiada rakiety, proszę o  
informacje, by przygotować sprzęt dla dzieci),

2.Odpowiednią ilość strojów sportowych,

3.Obuwie sportowe (orlik/hala tenisowa/korty tenisowe)

4.Czapkę z daszkiem,

5.Lekką kurtkę,

6.Klapki i stroje kąpielowe, (do Aquaparku wejście tylko i wyłącznie w 
obcisłych strojach kąpielowych) 

7.Ręczniki,

8.Krem przeciwsłoneczny,

9.Środek przeciw komarom,

10.Płyn do dezynfekcji,

11.Maseczki ochronne,

12.ZEGAREK Z BUDZIKIEM

13.W miarę możliwości grę planszową.

Dziecko powinno być spakowane w jedną torbę (ograniczone miejsce w 
autokarze) plus bagaż podręczny do autobusu. Prosimy nie dawać dzieciom na 
drogę chipsów, paluszków i innych, kruchych produktów.

 

Kilka dodatkowych informacji:

•LEKI: Dzieci nie mogą posiadać przy sobie żadnych lekarstw! Jeżeli 
dziecko przyjmuje lub zabiera ze sobą stałe leki to muszą one być 
spakowane w plastikowy, podpisany worek wraz z informacją o 
dawkowaniu/porach przyjęcia leku. DOTYCZY TO WSZYSTKICH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH.

•GOTÓWKA: Zalecamy, by pieniądze zostały zdeponowane u 
wychowawców w pierwszym dniu obozu lub jeszcze przed wyjazdem. 
Pieniądze będą  wypłacane dzieciom każdego dnia po obiedzie, przed 
wyjściem do sklepu. Proponujemy by dziecko otrzymało na cały wyjazd 



100-200 PLN kieszonkowego. W razie nagłej potrzeby kadra obozu 
dysponuje gotówką. 

•TELEFONY: Podczas obozu dzieci będą miały ograniczony dostęp do 
telefonów komórkowych. Telefony będą do dyspozycji dzieci wieczorem 
po kolacji (między godziną ok. 18.30/19-20), w pozostałym czasie 
telefony będą zdeponowane u kadry obozu. W razie potrzeby pilnego 
kontaktu z dzieckiem, proszę o telefon do kierownika obozu.

•SŁODYCZE/NAPOJE: Na obozie obowiązuje zakaz spożywania Coca-Coli i 
innych napoi gazowanych, chipsów, oraz napoi 
energetycznych/izotonicznych. 

•MSZA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ (26.06.2022):  Dla chętnych dzieci, w 
niedzielę jest możliwość pójścia z grupą i wychowawcą do kościoła. 

 

W załącznikach znajdą Państwo:

•Regulamin obozu "Tenisowego Wilkasy 2022"

•Zasady poruszania się po drogach publicznych

•Kartę uczestnika obozu PDF

•Kartę uczestnika obozu DOC

•Wymiary koszulek

 

Regulaminy zostaną również przedstawione dzieciom w pierwszym dniu obozu, 
dzieci podpiszą zapoznanie się z ww. regulaminami. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt!

 

Pozdrawiam,

Piotr Diłaj

tel. 696094387


