
 



SPIS TREŚCI  

1. Informacje organizacyjne.  

2. Rzeczy, które należy ze sobą zabrać na obóz – 
czyli co musi znaleźć się w bagażu tancerza.  

3. Dane kontaktowe. 

 

  



1. Informacje organizacyjne 
Dzień wyjazdu 20.01.2019 (niedziela) 

(Dotyczy uczestników z Zabierzowa i okolic) 

Godzina zbiórki: 9:30 

Miejsce zbiórki: parking za Gimnazjum w Zabierzowie, od 
strony ulicy Kolejowej – w miejscu dawnych torów 
łuczniczych. 

Wyjazd planowany na godzinę 9:45. Czas dotarcia na 
miejsce uzależniony jest od panujących warunków 
atmosferycznych oraz drogowych – ok. 2,5 h. 

 (Dotyczy uczestników z Krakowa, Wieliczki i okolic) 

Godzina zbiórki: 10:00 

Miejsce zbiórki: parking Carrefour przy ulicy Zakopiańskiej 
– patrz str.4. 

Wyjazd planowany na godzinę 10:20. 

Dzień powrotu 26.01.2019 (sobota) 

Wyjazd planowany jest po śniadaniu czyli około godziny 
10:00. Przyjazd do Krakowa około godziny 13:00, 
Zabierzowa 13:40, w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych! Zbiórka będzie miała miejsce również 
przy Gimnazjum w Zabierzowie oraz na parkingu sklepu 
Carrefour. 

Przydział do pokoi nastąpi po zameldowaniu w Ośrodku 
Wypoczynkowym HAWRAŃ. Bardzo prosimy o przesłanie 

drogą mailową lub smsową, preferencji dzieci, 
 w odniesieniu do rozlokowania w pokojach  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Bagaż tancerki/tancerza 
Ubranie:  

● nieprzemakalne ciepłe obuwie na śnieg, kurtkę zimową, wygodne ubrania, 
● obuwie do chodzenia po ośrodku, klapki pod prysznic i na basen, 
● bielizna na każdy dzień pobytu,  
● czapkę 2x, szalik, rękawiczki 2x, 
● strój kąpielowy oraz czepek na głowę!   

 
Strój sportowy na zajęcia taneczne: 

● obuwie sportowe, 
● wygodne, luźne spodnie, dres, 
● legginsy, 
● podkoszulki, 
● napalcówki/skarpetki 
● baletki. 

Ponadto: 

● kosmetyki i środki higieny osobistej, przybory do czesania, gumki do włosów, 
● ręczniki, w tym również ręcznik na basen, 
● portfel z kieszonkowym (najlepiej z drobnymi pieniążkami (monety), większe sumy można przekazać 

wychowawcy grupy w zaklejonej podpisanej kopercie. Sugerowana kwota  60 do max 100zł najlepiej w 
drobnych pieniążkach) Drobne pieniądze będą potrzebne również na łyżwy. 

● mały plecak,  
 

Na zajęcia survival oraz zajęcia kreatywne: 

●      wygodny ,ciepły, nieprzemakalny strój , który może się pobrudzić, na zajęcia na powietrzu można zabrać 
jabłuszka do zjeżdżania na śniegu ☺ oraz łyżwy, 

 

WAŻNE: 

1. Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi wraz z przyklejoną do opakowania 
kartką  zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku. 

2. Ksero książeczki zdrowia – szczepienia. Dziecko musi posiadać przy sobie ksero książeczki zdrowia z 
informacją dotyczącą szczepień obowiązkowych.   

INNE 

Telefony komórkowe są dozwolone. Uczestnicy oddają telefony na kolacji, a odzyskują po śniadaniu.   

Frygi Drygi nie ponosi odpowiedzialności za zabrany na wyjazd sprzęt multimedialny (tablety, mp3) itp., w przypadku 
jego zgubienia bądź zniszczenia!  

  



 

Dane kontaktowe 
Organizator:  
Frygi Drygi Natalia Kubica- Lupa ul. Radosna 1, 32-080 Zabierzów NIP 5130070929 
Miejsce pobytu:  

Hawrań 

Anna i Piotr Łukaszczyk 
 

    ul. Sądelska 10 b 

34-531 Murzasichle 

 

018/ 20 016 23 
tel.  0 669 493 772 

 

mail anlukaszczyk@interia.pl 

 
Kadra: 
Kierownik obozu:  
Piotr Lupa 
 
Wychowawcy i instruktorzy:  
Dominika Machnik 
Karolina Malik 
Dorota Rychta 
Dominika Dobranowska 
 

Wszelkich informacji uzyskać można pod numerem telefonu:  

696 007 241 (Piotr Lupa) 
 


