
Letnie zajęcia z LA PASSIONE Władysławowo 2016 

26.06-03.07.2016 

 

 

Pobyt w ośrodku Pomorzanka 

http://www.pomorzanka.com.pl 

Treningi w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

Zaplanowane wycieczki: 

 Ocean Park Władysławowo 

 Muzeum motyli 

 Latarnia morska 

 

Szczegółowy harmonogram: 

Zbiórka 26.06.2016 (niedziela) godz. 16.00 OSiR Angelica, ul. Rzgowska 17a. Przejazd autokarem. 

 

Poniedziałek – piątek 27.06-01.07.2016 

7.45 pobudka 

8.00-8.30 rozruch na plaży 

9.00 śniadanie 

11.00- 14.00 trening w hali 

14.30 obiad 

15.00 – 17.30 poobiedni relaks na plaży 

18.00 kolacja 

19.00 -20.00 rozciąganie 

Czas wolny 

21.30 cisza nocna 

 

Sobota 

8.00 pobudka 

9.00 śniadanie 

10.00 wycieczka: Ocean Park Władysławowo 

16.00 obiad 

17.00 wycieczka: wystawa motyli 

19.00 kolacja 

Spacer do Latarni Morskiej 

21.30 cisza nocna 

 

Powrót 03.07.2015 niedziela około godz. 19 OSiR Angelica, ul. Rzgowska 17a 

 

KOSZT UDZIAŁU DZIECKA W OBOZIE TO TYLKO 1190 ZŁ 

 

Zebranie z rodzicami zainteresowanymi wyjazdem dziecka na obóz  

7 kwietnia 2016 (czwartek) o godz. 18.00  

w sali konferencyjnej OSiR Angelica (Ip. wejście przez trybuny). 

 

Płatność w ratach: 

Zaliczka 200 zł do 31 marca 2016 na konto LA PASSIONE 

Wpłata 640 zł do 20 maja 2016 na konto Ośrodka Pomorzanka 

Dopłata 350 zł do 20 czerwca 2016 na konto LA PASSIONE 

 

 

 

 

 



Lista niezbędności na wyjazd :-) 

 

1. Legitymacja szkolna z potwierdzonym nr PESEL! 

2. Stroje treningowe (do biegania: czarne getry, bawełniane koszulki, różowa kurtka przeciwdeszczowa 

z logo, sportowe buty, na treningi: body ze spódniczką, baletki, na pokazy: body z tiulową 

spódniczką + cekinowe kostiumy startowe i napalcówki). 

3. Skakanka, obręcz w pokrowcu. 

4. Przybory do czesania (szczotka, grzebień, gumki, szpilki, siateczka). 

5. Kostium kąpielowy, cienki ręcznik na plażę, chusteczka na głowę-jednakowa, krem  

z wysokim filtrem! 

6. Środek przeciw komarom i kleszczom. 

7. Klapki pod prysznic. 

8. Ewentualne leki z instrukcją podawania. 

9. Przybornik do szycia, plasterki z opatrunkiem. 

10. Kieszonkowe w podpisanej kopercie (imię i nazwisko + kwota/drobne). 

11. Książeczki do czytania, karty, kolorowanki, kredki itp.  

12. To co zwykle zabiera się w podróż. 

PROSZĘ NIE DAWAĆ DZIECIOM TELEFONÓW I TABLETÓW! 

 

Proszę spakować wszystko w dwa bagaże (walizkę na kółkach i mały podręczny bagaż/mały plecaczek  

z prowiantem na drogę) + chusteczki higieniczne i odświeżające. 

Na drogę ubieramy dzieci "na cebulkę". 

 


