Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży
„Młodzież Polska”
ul. Saska 78 p. 9
03-914 Warszawa
tel./fax (0-22) 617-77-75, e-mail: btm.oskar@op.pl www.mlodziezpolska.pl

OFERTA
obozu rekreacyjnego w Zakopanem
w terminie: 19 - 28.02.2016r.
Zakopane jest największym ośrodkiem
miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr,
dużym ośrodkiem sportów zimowych, od
dawna nazywane nieformalnie zimową stolicą
Polski. W granicach administracyjnych
miasta znajduje się także znaczna część
Tatrzańskiego Parku Narodowego (od Doliny
Suchej Wody do Doliny Małej Łąki).
Miasto położone jest u stóp Tatr, w Rowie Podtatrzańskim (Kotlina Zakopiańska), nad
kilkoma potokami, których wody ostatecznie wpadają do rzeki Zakopianka. Jest najwyżej
położonym miastem Polski. Miasto leży na wysokości 750 -1126 m n.p.m.
Centralny punkt Zakopanego znajduje się na wysokości 838 m n.p.m.
Na północy rozciąga się pasmo Gubałówki, a na południu nad miastem góruje Giewont.

I. W trakcie trwania obozu zapewniamy:
- transport na trasie Biała Podlaska – Zakopane – Biała Podlaska.
- Zakwaterowanie w pokojach 4-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym TV.
- Wyżywienie trzy razy dziennie + II śniadanie i podwieczorek.
- Ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
- Kadrę wychowawczą: wychowawców, pielęgniarkę, kierownika obozu.
- wycieczki piesze po Zakopanem zwiedzanie m.in.: skocznia narciarska ,,Wielka
Krokiew”, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki, Gubałówka i inne.
- Pobyt w Aqua Parku w Zakopanem – 2h.
- Piesza wycieczka wybraną doliną Tatrzańskiego Parku Narodowego.
- Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc.

Program KO : turnieje sportowe: tenis stołowy, gry planszowe, gry i zabawy terenowe,
bilard, piłkarzyki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, randka w ciemno, kalambury,
konkursy wiedzy, wycieczki pisze po najbliższej okolicy.

Transport : autokarowy
Ilość miejsc: 50 osób

Całkowity koszt obozu rekreacyjnego – 1.150,00 zł (wpłata obejmuje koszt
zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, opłaty kadry wychowawczej,
programu KO, biletów wstępu).
Dzieci zakwalifikowane do dofinansowania KRUS urodzone w 2000 roku i młodsze odpłatność – 450,00 zł
Zapisy i szczegółowych informacji udziela:
Marek Zagajski – 501 656 649
Potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka jest wpłata zaliczki w kwocie 250,00 zł decyduje kolejność wpłat do ww osoby oraz dostarczenie zaświadczenia (w
oryginale) rodzica lub prawnego opiekuna, że jest: ubezpieczony w KRUS w pełnym
zakresie, pobiera rentę lub emeryturę.
Należy także dostarczyć wypełnioną kartę dziecka.
Pozostałą kwotę tj. 200,00 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia:
BPH S.A. III O/Warszawa, Nr rachunku: 64 1060 0076 0000 4041 8011 7064
w tytule wpłaty wpisując nazwisko i imię dziecka.
Zbiórka i wyjazd uczestników w dniu 19.02.2016r. z parkingu stadionu przy ul.
Artyleryjskiej w Białej Podlaskiej o godzinie 8.50.
Planowany powrót w dniu 28.02.2016r. ok. godz. 18.00
DLA CHĘTNYCH JAZDA NA NARTACH!!!
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć z narciarstwa zjazdowego.
Zajęcie prowadzone będą przez okres 4 dni po 5h dziennie
przez wykwalifikowanego instruktora.
Koszt zajęć – 400 zł.
Cena zawiera:
- opiekę i szkolenie instruktorskie,
- wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego (narty, buty, kijki, kask) na 4 dni,
- opłaty karnetów narciarskich na 4 dni.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

