GODZINY PRZYJAZDU/ODJAZDU
•
•
•
•
•

WYJAZD
17.02.2020 (PONIEDZIAŁEK)
zbiórka godz. 8:00 , odjazd około godz. 8:30
Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266

•
•
•
•
•

PRZYJAZD
22.02.2020 (SOBOTA)
Około godz. 18:00
Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266

KADRA PEDAGOGICZNO INSTRUKTORSKA
 Kierownik obozu /wychowawca/instruktor – Bartosz Bilski
• tel. kontaktowy 608-067-177
 Przez cały pobyt uczestnikami opiekowało się będzie 3 wychowawców:
• Bartosz Bilski tel. 608 067 177
• Piotr Domański tel. 698 644 148
• Karol Bogusz tel. 502 150 729
Szkolenie piłkarskie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych
trenerów
Wszyscy zatrudnieni przez nas instruktorzy posiadają państwowe
uprawnienia w danej dyscyplinie sportu.
A także uprawnienia wychowawcy kolonijnego i animatora sportu
Ponad to każdy z nich na co dzień pracuje z dziećmi w szkołach lub
klubach sportowych. To warunek, którym kierujemy się zawsze przy
doborze kadry.

KADRA PEDAGOGICZNO INSTRUKTORSKA

LICZBA UCZESTNIKÓW I PODZIAŁ NA
GRUPY
 Ilość uczestników
Armado Winter Camp – 30 uczestników
Pełne listy grup wraz z telefonem kontaktowym do
wychowawcy zostaną wysłane drogą mailową do końca
bieżącego tygodnia.
Podczas zajęć treningowych zawsze jeden z wychowawców
będzie pełnił dyżur w ośrodku i opiekował się osobami nie
biorącymi udziału w zajęciach.
W trosce o naszych podopiecznych dbamy o wysokie
standardy w doborze instruktorów, pedagogów a przede
wszystkim przy podziałach na grupy wychowawcze- na
jednego opiekuna przypadać będzie max 12-15
uczestników!!!

BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE
Nasza firma posiada licencję organizatora turystyki a
także wymaganą gwarancję ubezpieczeniową,
działamy na zasadach biura turystycznego!
Obóz zgłoszony jest do odpowiedniego wydziału
kuratorium
Uprawnienia kadry pedagogiczno-instruktorskiej są do
wglądu i także zostały wysłane do kuratorium.
Do wglądu pozostają również dokumenty
potwierdzające spełnienie wszystkich należytych norm
Ośrodka wczasowego ( pozytywna opinia straży
pożarnej)
Nasi uczestnicy zawsze mają zagwarantowaną opiekę
medyczną, są dowożeni do najbliższego ośrodka POZ.
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi przewoźnikami,
którzy gwarantują nam bezpieczne, bogato
wyposażone autokary najwyższej klasy
Każdy z uczestników został objęty ubezpieczeniem NNW
na wysokość 20 000 zł

WARUNKI ZAKWATEROWANIA I
WYŻYWIENIA

WARUNKI ZAKWATEROWANIA I
WYŻYWIENIA
 Wybór miejsca zakwaterowania naszych młodych podopiecznych
to dla nas zawsze sprawa priorytetowa- dlatego ośrodki z którymi
współpracujemy są wizytówką naszej firmy spełniając najwyższe
standardy wypoczynku dzieci i młodzieży
• Zakwaterowanie• Hotel Colosseum *** położony jest w pięknym parku i oferuje
bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne nad Oleckim Wielkim
Jeziorem. Na miejscu dostępna jest siłownia i korty tenisowe.
Pokoje wyposażone są w telewizor i obejmują łazienkę z
prysznicem. Na terenie całego hotelu Colosseum dostępne jest
bezpłatne WiFi.
• W obiekcie można zagrać w bilard i tenisa stołowego. Do
dyspozycji Gości jest ponadto restauracja, bar i bezpłatny parking.
• Śniadania i kolacje serwowane w formie szwedzkiego stołu.

PROGRAM
• profesjonalne szkolenie piłkarskie na hali
sportowej oraz boisku ze sztuczną nawierzchnią
w MOSIR Olecko
• gry terenowe
• wizyty w Aquaparku
• wycieczka autokarowa
• Liczne gry, turnieje i konkursy sportowe, nad
którymi czuwać będą nasi animatorzy sportu.
• Znane i lubiane gry świetlicowe
• Cenne nagrody i upominki.

WAŻNE INFORMACJE
 Zapraszamy do śledzenia codziennych relacji zdjęciowych
na naszym profilu facebookowym PromoSport i KS Armado
 Wszystkie leki przyjmowane przez dzieci prosimy przekazać
nam przy autokarze wraz ze spisanymi informacjami na
temat ich podawania (dzieci same nie mogą przyjmować
żadnych lekarstw!!)
 Uczestnicy mają stały dostęp do wody pitnej dostępnej w
pokojach wychowawców oraz podczas trwania treningów.
 Prosimy o dostarczenie do nas kart kwalifikacyjnych
dzieci(najpóźniej w dniu wyjazdu) i staranne wypełnienie
wszystkich wymaganych pól.
 W przypadku chęci dowozu dziecka lub odbioru z obozu we
własnym zakresie prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji drogą
mailową
 Prosimy o możliwe ograniczenie zabierania przez dzieci
wartościowych rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu lub po
prostu zostać zgubione.
 W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o informację
mailową.

