
 

 ZBIÓRKA PRZED WYJAZDEM 14:40, wyjazd 15:00 – 24.08.2022 środa ! 

 Podróż będzie długa – ok. 25 godzin z postojami autokaru, TRZEBA się zaopatrzyć w 

posiłek i picie na podróż, dobę zaczynamy OBIADOKOLACJĄ. 

 Miejsce zbiórki: Przedłużenie ul. Grochowskiej, za skrzyżowaniem przy szkole XXIV LO 

naprzeciw „rzeczki Białuchy” (mniejszy ruch) 

 WYMAGANE DOKUMENTY – Zbieramy w autokarze na zbiórce: 

1. PASZPORT lub DOWÓD OSOBISTY – aktualne / ważne ! 

2. KARTA OBOZOWA / UCZESTNIKA – wypełniona, do pobrania i wydrukowania  

http://uksgalicja.pl/wp-content/uploads/2022/08/KARTA-OBOZOWA-

UCZESTNIKA.pdf 

3. Pozostałe dokumenty – Oryginały podpisane:  

- „Karta zgłoszeniowa”  

- „Oświadczenie RODO” 

4. KIESZONKOWE – wg. uznania rodzica, istnieje możliwość przechowania u trenera, 

WALUTA obowiązująca w Bułgarii – LEW BUŁGARSKI. Po drodze, w krajach 

tranzytowych warto mieć drobne na toalety (Słowacja, Węgry, Rumunia) – 

będziemy też pomagać w razie potrzeby. 

 ADRES OŚRODKA – MIEJSCA POBYTU: 

9649, Cherno more str. 41, Kranevo, Dobrich reg., Bulgaria 
sport.aqualife@gmail.com, +359 882 62 75 49, +359 884 95 00 35 
aqualife.bg@gmail.com 

 POTRZEBNY SPRZĘT TRENINGOWY: 

- mała deska między nogi typu PULBOY 

- okularki, czepek, strój pływacki treningowy 

- buty sportowe typu adidasy (1. do biegania - na boisko, 2. na halę czy siłownię) 

- strój do treningu „na lądzie” (spodenki, koszulki…) 

- worek, plecak na sprzęt treningowy 

 NA PLAŻĘ, MORZE: 

- kremy do opalania z filtrem UV (zalecany wysoki filtr) 

- ręcznik plażowy osobny  

- NAKRYCIE głowy (czapeczka, kapelusz, chusta..) 

- buty do wody wg. uznania ( w Bułgarii raczej dno piaszczyste…) 

- bidon, butelka na wodę  

- strój  kąpielowy plażowy 

 SPRZĘT MULTIMEDIALNY OSOBISTY, TELEFONY – NA WŁĄSNĄ ODPOWIEDIZALNOŚĆ ! 

Trenerzy, organizatorzy obozu nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zgubiony 

czy skradziony sprzęt uczestnika – zabieramy na własną odpowiedzialność… 

 INFORMACJA DLA MIESZKAJĄCYCH w INTERNACIE SZKOLNYM: 

Internat w dniu wyjazdu będzie czynny, jest możliwość zostawienia sobie rzeczy, 

bagaży do internatu, jednak bez wejścia do konkretnych pokoi… 

 DODATKOWE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA  

Szczególne potrzeby związane ze stanem zdrowia uczestnika, informacje na temat 

uczuleń itp., leki wraz z opisem podania prosimy przekazać trenerom prowadzącym 

podczas zbiórki [przy autokarze. 
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