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Obóz sportowy  w Darłowie : 

Informacje : 

1. Na obóz wyjeżdżamy 29.06.2013r  o godzinie 7:30 z parkingu OBI (zbiórka godz. 7:10 – 7:20)  

2. Powrót z obozu 06.07.2013r około  godz. 14.00 

3. Adres miejsca noclegowego :  

a/ Darłowo,  ul. Traugutta 6,  Pokoje gościnne „NAD WIEPRZĄ” – roczniki : 2004, 2005 i 2002 

       b/ Darłowo, ul. Kossaka 8, Pokoje gościnne „OSADA” – roczniki : 2003 i  2001 

4. Osoby z chorobą lokomocyjną, proszę pamiętać o tabletkach (woreczkach) i zgłoszenie się 

do Artura Dzięgiel  lub  Sławomira Knera. 

5. W podróży nie spożywany chipsów i napojów gazowanych !!! 

6. Najpotrzebniejsze rzeczy, które należy ze sobą zabrać : 

a/  dres i komplet piłkarski (z logo Akademii ) 

b/ ortalion (czarno-siwy) lub inny 

c/ rzeczy do treningów (spodenki, koszulki, skarpeto getry) w ilości zabezpieczającej 7 dni            

treningu 

d/ kurtka przeciwdeszczowa 

e/ buty do treningu na boisku (najlepiej 2 pary)  + buty do treningu na hali 

f/ klapki pod prysznic + kapcie do chodzenia w pensjonacie  

g/ ręczniki + przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów) 

h/ kąpielówki, ręcznik plażowy,  

i/ worek na brudne rzeczy 

j/ mały „podręczny” plecak lub torba „piłkarska” , koniecznie bidon do napojów 

k/  legitymację szkolną + drobne kieszonkowe 

l/ każdy może ze sobą zabrać 1 lubiony film na DVD i 1 grę planszową, rakietki do ping-ponga 

ł/ telefon komórkowy, MP3, MP4 i inne … – wyłącznie na własną odpowiedzialność ! 

m/ piżama  

n/  inne rzeczy „wyjściowe” typu spodnie, koszula, sweter, bluza  - według uznania 

o/  DOBRY HUMOR  !!!  - zabieramy koniecznie !!! 

 

7. Nie zabieramy : laptopów, gier komputerowych, PSP itp.  !!!!!!!!!!!!!!!!! 

8. Zabieramy piłki, ale wyłącznie otrzymane z DAP – innych nie zabieramy ! 

9. Pozostały sprzęt potrzebny do treningów (wraz z zapasowymi piłkami) – zabezpiecza DAP 

10. Konsultacje telefoniczne  - zawsze (o każdej porze można dzwonić na mr tel.693 182 571 – 

Artur Dzięgiel 

 

 


