NIEZBĘDNIK OBOZOWICZA
1. Zbiórka – niedziela - godz. 9.00 – parking Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul.

Wojska Polskiego, Z-G
2. Dokumenty i pieniądze:
 aktualny paszport lub dowód osobisty
 wypełniona karta kolonijna – dostarczyć organizatorowi najpóźniej na tydzień przed
wyjazdem
 pieniądze ( korony ) włożyć do koperty na której napisać imię i nazwisko oraz kwotę –
przekazać wychowawcy przed autokarem ( starsze dzieci jeżeli chcą mogą mieć pieniądze
przy sobie ale na własną odpowiedzialność )
 dobrze mieć ze sobą kartę EKUZ – wydaje NFZ od ręki, bezpłatnie, ważna przez rok, więc
przyda się na zagraniczne wojaże w wakacje – ułatwia i skraca procedury korzystania z
doraźnych usług medycznych zagranicą

3.






Orientacyjna kwota koron czeskich:
 wyciągi :
- góra Ramzova - karnet jednodniowy – do 10 lat – 400 Kć, powyżej 10 lat - 550 Kć
- karnet 6- dniowy – do 10 lat – 2.100 Kć, powyżej 10 lat – 2.900 Kć
- mniejszy stok obok Ramzowej dla uczących się – karnet jednodniowy – 250 Kć
 wypożyczenie sprzętu :
- ok. 300,- Kć/kpl/dzień - narty do 120 cm, snowboard do 135 cm ( 1.200,- Kć /6 dni )
- ok.360,- Kć/kpl/dzień - narty powyżej 120 cm, snowboard do 135 cm ( 1.500,- Kć/6 dni )
- wypożyczenie kasku – 60,- Kć/dzień, ( 250,- Kć/6 dni )
 kieszonkowe – ok 150 Kć/dzień
 dodatkowe atrakcje – nocny spacer na rakietach śnieżnych – 300 Kć
Ubranie:
bielizna osobista
ręcznik, przybory toaletowe
podkoszulki, spodnie, dres, ciepłe bluzy, buty zimowe, kurtka, czapka, szalik ( wszystko co
zimą jest potrzebne )
na zajęcia w grupach na salkę sportowo-rekreacyjną - obuwie zmienne, spodenki, koszulka,
dres
na narty :
◦ nieprzemakalne spodnie narciarskie, rękawice ( dla początkujących najlepiej dwie pary )
◦ kurtka ( może być ta sama co do chodzenia ), gogle-jeśli ktoś lubi

4. Sprzęt narciarski lub snowboardowy – jeśli ktoś posiada
 obowiązkowo kask
5. Kierownik obozu Jarek Serba dostępny jest na terenie Czech pod nr tel – 00 48 603 676
468

