
Informacje dotyczące wyjazdu na obóz do Murzasichla 

Ośrodek: http://www.ukocia.pl/ 

I Turnus obozu odbędzie się w Murzasichlu w dniach 12-18.02.2023r. 

Wyjazd nastąpi w dniu 12 lutego (niedziela) o godzinie 8:00 z parkingu przy stadionie 

miejskim  Aleja Śląska 1 we Wrocławiu przy pętli tramwajowej od ul. Królewieckiej. 

Przyjazd nastąpi 18 lutego (sobota) około godziny 17:00 na parking przy stadionie 

miejskim  Aleja Śląska 1 we Wrocławiu przy pętli tramwajowej od ul. Królewieckiej. 

II Turnus obozu odbędzie się w Murzasichlu w dniach 19-25.02.2023r. 

Wyjazd nastąpi w dniu 19 lutego (niedziela) o godzinie 8:00 z parkingu przy stadionie    

miejskim  Aleja Śląska 1 we Wrocławiu przy pętli tramwajowej od ul. Królewieckiej. 

Przyjazd nastąpi 25 lutego (sobota) około godziny 17:00 na parking przy stadionie         

miejskim  Aleja Śląska 1 we Wrocławiu przy pętli tramwajowej od ul. Królewieckiej. 

Co zabrać. 

Uczestnik obozu powinien posiadać sprzęt sportowy do treningów judo (judoga), treningów 

ogólnorozwojowych na sali (dresy lub krótkie spodenki, koszulka), do jazdy na nartach (kask, 

gogle, kombinezon lub spodnie i kurtka narciarska, rękawiczki). Sprzęt narciarski (jeśli taki 

posiada lub będzie możliwość wypożyczenia na miejscu- szczegóły poniżej). 

Na zgrupowanie nie należy zabierać: 

konsoli gier elektronicznych oraz innych przedmiotów o dużej wartości materialnej. 

Organizator (opiekunowie) nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione rzeczy. 

Kieszonkowe. 

Kieszonkowe przechowuje trener i wypłaca zawodnikom kwoty potrzebne na bieżące wydatki. 

Pieniądze na kieszonkowe przekazywane są trenerowi w opisanej kopercie najlepiej w 

banknotach 10 i 20 zł w dniu wyjazdu. Na dzień powinno wystarczyć ok. 10 zł. 

Kieszonkowe, które po obozie będzie niewykorzystane, zostanie w dniu wyjazdu z obozu 

oddane uczestnikowi w całości.  

Również w kopercie do kieszonkowego należy dołożyć pieniądze na karnety, instruktora (jeśli 

Państwo zadeklarują naukę jazdy na nartach), na wypożyczenie sprzętu narciarskiego jeśli jest 

taka potrzeba. Niewykorzystane pieniądze zostaną zwrócone w dniu wyjazdu uczestnikowi. 

Telefony komórkowe. 

Telefony komórkowe są używane przez uczestników w czasie przerwy poobiedniej (około 1 

godziny). W pozostałym czasie telefony są przechowywane przez trenera. 

 

 



Samodzielność: 

kadra trenerska jest dostępna dla uczestników obozu 24 godziny na dobę przez cały czas 

trwania obozu i chętnie pomoże rozwiązać każdy problem zgłaszany przez nich. Prosimy 

zachęcać dzieci, żeby zgłaszały się ze swoimi problemami bezpośrednio do trenerów, co 

pozwoli szybciej wyjaśnić sytuację. 

Ważne. 

Prosimy sprawdzić stan włosów i skóry głowy przed wyjazdem.  

Lekarstwa. 

Lekarstwa, jeśli uczestnik obozu powinien takie zażywać, muszą być opisane i przekazane 

trenerom/opiekunom. Dzieci nie powinny ich zażywać bez kontroli. Ewentualnie Państwo 

dajecie zgodę na samodzielne zażywanie. 

Zakaz odwiedzin. 

W trakcie trwania obozu nie będzie możliwości odwiedzin, a tym bardziej prosimy nie 

organizować sobie pobytu w okolicy Murzasichla równolegle z obozem. Dla nas to będzie 

jednoznaczne z odwiedzinami. 

Zasady spożywania „niesportowych produktów” 😉  

W trakcie obozu obowiązuje zakaz spożywanie chipsów, nadmiernej ilości słodyczy jak i 

napojów słodzonych typu cola itp.  

Zaopatrzenie uczestnika w słodycze na cały pobyt na obozie zazwyczaj kończy się zjedzeniem 

wszystkiego w ciągu 2 dni, także prosimy tego nie robić. Przypominamy, że jedziemy do 

Murzasichla gdzie są sklepy i będziemy do nich chodzić 😉 

Prowiant na drogę. 

Proszę zaopatrzyć uczestników w prowiant na drogę do Murzasichla. Prowiant nie może być 

spożywany w autokarze (a w szczególności: paluszki, cukierki, batoniki, chrupki itp.) będą 

przerwy gdzie będzie można zjeść. Na miejscu po przyjeździe (planowany przyjazd między 

godz. 15 a 16) i zakwaterowaniu ok godziny 18:00 będzie kolacja. 

Na powrót z obozu, każdy otrzyma suchy prowiant. 

Program dania na obozie: 

Poranny rozruch – ok. godziny 7:00 

Śniadanie – godzina do ustalenie na miejscu 

Dopołudniowe zajęcia sportowe  

Obiad – godzina do ustalenie na miejscu 

Popołudniowe zajęcia sportowe (głównie trening judo) 



Kolacja – godzina do ustalenie na miejscu 

Gry i zabawy rekreacyjne 

Toaleta wieczorna: godzina 21:30 

Cisza nocna: godzina 22:00 

Program dnia może ulec zmianie w zależności od pogody. 

W programie obozu przewidziane są treningi judo, wyjścia na stok narciarski oraz liczne 

konkursy sportowe. 

Obóz głównie nastawiony jest na judo. Podczas pobytu dzieci trenują w dostosowanych 

grupach do umiejętności i wieku. 

Dotyczy karty obozowej. 

W karcie obozowej w pkt III. Informacja o szczepieniach. Jako rodzice/opiekunowie możecie 

sami wypełnić ten pkt i go podpisać. 

IV. Orzeczenie o stanie zdrowia. Jeśli uczestnik posiada aktualne badania sportowo-lekarskie 

lub orzeczenie od lekarza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do amatorskiego trenowania 

judo to wystarczy podpis rodzica/opiekuna i dołączyć ksero tych badań do karty. Jeśli nie 

posiada, należy udać się do lekarza w celu podbicia karty obozowej. 

Dodatkowe koszty. 

Karnety na stok – ok 150 zł. 

Instruktor jazdy na nartach, zajęcia grupowe – ok 100 zł. 

Sprzęt narciarki można wziąć swój lub wypożyczyć na miejscu (szczegóły na:  

https://hajduk-ski.pl ). 

Zdjęcia z obozu. 

Co 2-3 dni będą pojawiały się zdjęcia z obozu na naszym klubowym fanpage'u, zachęcamy do 

śledzenia nas : https://www.facebook.com/winnerjudo 


