
  
Cena skierowania:  2.390 zł 

 

       Cena zawiera opłatę na Turystyczny Fundusz       
Gwarancyjny  i Turystyczny Fundusz Pomocowy 

              

 

 

                                                               

                                                               
 
                                                                      
                                                                             

                                                                                 UCZESTNICY:  12  -  17 lat     

                                                                             40 km od ZIELONEJ GÓRY 
 

                                I. 06 – 18.07        II. 18 – 30.07      III. 30.07 – 11.08. 2023r. 
 

                                                          Na obozach  w Niesulicach wakacje spędza się aktywnie !  

                         Nie ma czasu na nudę.  Dokoła sosnowe lasy, plaże, bardzo czyste powietrze i woda 
                                                                                     (malownicze  JEZIORO NIESŁYSZ   I kl. czystości wody )  

                 PLAŻOWANIE  i  KĄPIELE  W JEZIORZE ! 

 ABC GOLFA -  nauka podstaw  z trenerem  -  Pole Golfowe „Kalinowe Pola” 

 ABC  ŻEGLARSKIE – rejs jachtem żaglowym,   węzły żeglarskie, podnoszenie bandery ,  

 TURNIEJ  ŁUCZNICZY  i  STRZELECKI ( wiatrówka) 

 GRY i ZABAWY W TERENIE  - podchody, nauka kamuflażu, bezszelestnego poruszania się, budowa szałasu ,  
bezpiecznego ogniska, poznajemy rośliny , drzewa,  ptaki ,  kierunki  świata   z kompasem ,  rysujemy  mapę,    
totem leśnego człowieka 

 ABC  TAŃCA –  disco z karaoke, układy taneczne w grupie „Belgijka”  itp.   

 ABC  SPORTU – rozgrywki sportowe: siatkówka plażowa,  mini piłka nożna,  ping – pong,  baloniada,  

kometka, dwa ognie. Konkurencje sprawnościowe. 

  ABC  RATOWNIKA WODNEGO  –  bezpieczny pobyt  nad wodą, baza WOPR 

  ZABAWY NA PŁYTKIEJ WODZIE -  z deską, wodna piłka nożna   

  PIRAT  PARTY  z przebierankami,     

 PLANSZÓWKI -  zabawy i gry świetlicowe, 

 REJS  ROWERAMI  WODNYMI,   RAJD  ROWEROWY 

 OGNISKO, KONKURS FOTOGRAFICZNY – Zachód Słońca     

 PIESZE  WYCIECZKI -  leśne wędrowanie szlakami turystycznymi  

do ciekawych miejsc. 

 LETNIE  KINO POD GWIAZDAMI   i  „leniuchowanie to też zajęcie”   

 FAKULTATYWNA  WYCIECZKA  AUTOKAROWA:   ZIELONA GÓRA – Aquapark „ Wodny Świat”  
                   ( płatne na miejscu 70 zł - w cenie autokar oraz bilet do Aquaparku 2 godziny),  

 

Zakwaterowanie:   O.W.  „IRENA”, budynek murowany, pokoje 3 - 6 os. z umywalkami i z WC,  
                                                                prysznice obok na korytarzu, stołówka, świetlica.  
Wyżywienie:   3 x dziennie + podwieczorek,  od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu 

                                  ( obiady i podwieczorek porcjowane, śniadania i kolacje – szwedzki bufet) 
Kadra: pedagogiczna, instruktorska, medyczna.  

         Transport:  autokar.   Można wsiadać po trasie: Wrocław, Legnica, Lubin, Zielona Góra. 
         Ubezpieczenie: NNW do 10.000 zł (PZU)     Obóz rejestrowany w Kuratorium Oświaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          OBÓZ RÓŻNOŚCI    
           Niesulice  2023  
   

 

NIESULICE:  

12 km od Świebodzina, 40 km od Zielonej Góry,  

bardzo czyste, malowniczo położone jezioro Niesłysz – 550 ha  

powierzchni, I klasa czystości wody, sosnowe lasy,  

ośrodki wczasowe, pizzerie i  lodziarnie rzemieślnicze itp. 
 

Na obóz  zabieramy ze sobą : legitymację szkolną, zeszyt 16 kartkowy  

w kratkę, przybory, do pisania, latarkę, ubranie na gorszą pogodę typu   

zwykła kurtka od wiatru i deszczu, ubranie i obuwie sportowe na miękkiej podeszwie,  

czapeczki z daszkiem od słońca, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, koszulki z krótkim i długim rękawem  

od słońca,    Mile widziane elementy stroju marynarskiego, pirackiego na bal.     

Obowiązkowo zabieramy gumowe butki do kąpieli w wodzie !  ( takie jak do Chorwacji lub Egiptu  - skaleczenie stopy o 

kamień czy muszlę będzie skutkowało ograniczeniem udziału kąpielach i programie sportowym ! ) 

       Uwaga !   

-  leki do leczenia przewlekłego  do wydawania przez  pielęgniarkę lub wychowawcę muszą być w oryginalnych  opakowaniach  podpisane 

    imieniem i nazwiskiem z czytelnym opisem dawkowania sporządzonym przez lekarza lub rodziców. Należy je wręczyć wychowawcy   –  brak 

odpowiedniego wyposażenia  lub unikanie jego stosowania spowoduje odsunięcie od zajęć ( kwestia bezpieczeństwa) 

-  w czasie działań porządkowych,  zajęć szkoleniowych, zbiórek,  posiłków na stołówce , ciszy nocnej oraz  na wezwanie  wychowawców,  

     Uczestnik  nie  może  korzystać z telefonu komórkowego.    Korzystanie z telefonu  komórkowego dozwolone jest  

    tylko w  czasie wolnym lub za zgodą wychowawcy / instruktora.   Nie stosowanie się  uczestnika do wyżej  wymienionej zasady będzie 

    skutkowało otrzymaniem nagany i w  przypadku  powtórnego  łamania przepisu  wezwaniem   Rodziców lub  Prawnych  Opiekunów do  

     odebrania uczestnika z obozu  bez  możliwości zwrotu kwoty za skierowanie  ( wymogi  dot. bezpieczeństwa)  

-  zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  przypominamy o zakazie w stosunku do osób trzecich -  wykonywania materiałów  fotograficznych, 

    filmowych i dźwiękowych bez uzyskania ich zgody 

-  B.P. Oświata Wrocław nie bierze odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie  drogocennych przedmiotów  ( smartfony,  telefony, biżuteria,  

    urządzenia elektroniczne, słuchawki, powerbanki, itp.) przywiezionych przez uczestnika  ( specyfika grupowego zakwaterowania )  

-  zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia  na wodzie, bez względu na pogodę jest realizowane w kamizelkach  ratunkowych.  

-  koszty leków specjalistycznych, antybiotyków, witamin itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie 

   PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU  W IIMPREZIE 

    TURYSTYCZNEJ  LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU Z POWODÓW LOSOWYCH 
 

 

TRANSPORT:  wyjazd autokarem pierwszego a powrót ostatniego dnia turnusu.   

Zbiórka:  Wrocław ul. Petrusewicza  godz. 09.15 /  Legnica ul. Nowodworska „LOTOS” ok. godz. 10.30/  
Lubin PKS stadion ok. godz. 11.15/ Zielona Góra  ul. Sulechowska „ORLEN”  godz. ok. 13.15/ Niesulice   ok. godz. 14.00 
 

Powrót:  Zielona Góra ok. godz. 16.00/ Lubin ok. godz. 18.00/ Legnica ok. godz. 18.30/ Wrocław  ok. godz.  20.00 
 
 
 
 
  
                              
 

 

 

 

 

 

 
 


