
Obóz sportów wodnych w Nieliszu 03-09.07.2022 r. 

 

Kadra: 

Grzegorz Garncarski - kierownik obozu, tel. 500 832 507 

Jakub Barut - wychowawca, 

Klaudia Lelek-Miąsik - wychowawca, 

Kinga Harpula - opieka medyczna, pielęgniarka 

  

Dokumenty 

Prosimy o przekazanie karty kwalifikacyjnej i oświadczenia o stanie zdrowia podczas 
zbiórki w dniu wyjazdu. 

Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.fansport.info.pl 

Płatność 

Osoby, które nie dokonały płatności II raty ceny wyjazdu w kwocie 1250 zł, prosimy o 
dokonanie płatności na rachunek bankowy: 

35 1160 2202 0000 0000 6075 7579 

  

Wyjazd:  03.07.2022 (niedziela) 

z  Łańcuta o godz. 10:00 (parking MOSiR w Łańcucie,  ul. Armii Krajowej 57) 
podstawienie autokaru 09:40 

z Rzeszowa o godz. 10:30 (dolny parking na Podpromiu) 

planowany  przyjazd  do Nielisza ok. 13:00 

Powrót:  09.07.2022 (sobota) 

w Rzeszowie ok. godz. 12:00 

w Łańcucie ok. godz.  12:30 

  

http://www.fansport.info.pl/


Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, ostatnim  śniadanie w dniu 
odjazdu. 

Alternatywnymi zajęciami dla sportów wodnych w razie deszczowej pogody będą: 
wyjazdy na basen kryty, do kina, parku trampolin lub zwiedzanie Zamościa i 
okolicznych atrakcji turystycznych. 

  

Zakwaterowanie:  

Hotel & Resort Marina,  Adres: Nielisz 210a, 22-413 Nielisz 

Tel. + (48) 84 631 27 18, 887 080 008 

  

Sprzęt i wyposażenie uczestnika  obozu: 

• podpisana torba podróżna lub walizka, 
• obuwie sportowe do gier i zabaw ruchowych, 
• obuwie do chodzenia w hotelu, 
• odzież sportowa, 
• nieprzemakalna kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy, 
• koszulki z krótkim rękawem na zmianę na każdy dzień, 
• bielizna osobista i skarpety w odpowiedniej ilości, 
• czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy, 
• strój kąpielowy, czepek, klapki lub sandały, 
• środek przeciw kleszczom i komarom, 
• krem ochronny z filtrem UV, 
• okulary przeciwsłoneczne, 
• podpisany bidon na wodę, 
• ręczniki, 
• przybory toaletowe, 
• mały plecak, 
• o ile ktoś posiada zalecamy zabranie ze sobą pianki do surfingu (kąpieli), 
• kieszonkowe 50-200 zł wg. uznania, 

  

Lista rzeczy, których nie należy zabierać na obóz: 

1) Gadżety elektroniczne (zakaz przywożenia i używania) 

• laptopy, tablety, czytniki, psp, konsole, inne gry elektroniczne. 

2) Zbędne rzeczy elektryczne np.: prostownice, lokówki, grzałki, czajniki, 
przedłużacze 



3) Zbędne przedmioty 
wartościowe:                                                                                  

- duże kwoty gotówki, karty do bankomatów, 

-  scyzoryki, ostre narzędzia, 

-  chipsy, napoje gazowane. 

  

Kontakt z dzieckiem: 

Informujemy, ze korzystanie z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież jest 
zabronione w trakcie zajęć szkoleniowych i w czasie przerw miedzy zajęciami i ciszy 
nocnej. Kontakt telefoniczny z dzieckiem może odbywać się w takcie ciszy 
poobiedniej 13:30 –14:30 oraz  przed ciszą nocna w godzinach 21:00-22:00. W 
przypadku nie stosowania się dzieci do obowiązujących reguł, telefon będzie 
zdeponowany przez wychowawcę. 

  

Do zobaczenia! 

Kadra Fan-Sportu 

 


