
    Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” 
 ul. Saska 78 p. 9  03-914 Warszawa, www.mlodziezpolska.pl 

 

                  Obóz rekreacyjno-sportowy 

    Zakopane: 21 - 28.01.2023r. 
 

W trakcie trwania obozu zapewniamy: 

- Transport na trasie Biała Podlaska – Zakopane – Biała Podlaska i transport na miejscu, 

- Zakwaterowanie w pensjonacie Helena w pokojach 4-5 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Wifi, 

- Wyżywienie w stołówce na miejscu trzy razy dziennie + podwieczorek, 

- Ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe, 

- Kadrę wychowawczą: wychowawców, kierownika obozu, opiekę przedmedyczną. 

Program obozu: wycieczki pisze po najbliższej okolicy i Zakopanem, wycieczka piesza wybraną 

doliną  TPN-go, Aqua Park, Snowlandia, lodowisko, zajęcia rekreacyjne: tenis stołowy, piłkarzyki, 

dart, zabawy integracyjne i świetlicowe, gry i zabawy na śniegu, dyskoteki, ognisko z kiełbaskami. 

 

Koszt obozu – 1.600,00  zł (wpłata obejmuje koszt: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, 

ubezpieczenia, kadry wychowawczej, realizacji programu obozu, biletów wstępu). 

Dzieci z dofinansowaniem KRUS ur. w 2007 i młodsze – odpłatność: 700,00 zł 
 

Zapisy i szczegółowe informacje udziela: Halina Szkodzińska: 509 982 173 – organizator grupy 

                                                                  lub Marek Zagajski: 501 656 649 – organizator wyjazdu. 

Potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka na obóz jest wpłata zaliczki w kwocie 400 zł  

do organizatora grupy i dostarczenie wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia wyjazdu. 

Pozostałą kwotę wpłacamy na podane niżej konto do 10.01.2023r. 

Realizujemy opłatę Bonem Turystycznym. 
 

Wpłaty za obóz należy uiszczać na konto: 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” 
Nr rachunku: Alior Bank 83 2490 0005 0000 4530 6626 2004 

 

Wymagane dokumenty na obóz:     (** dotyczy tylko dzieci dofinansowane przez KRUS):  

1**. Dostarczenie zaświadczenia (w oryginale) rodziców lub prawnych opiekunów, że co najmniej 

jedno z nich jest w pełnym zakresie ubezpieczone w KRUS lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS 

– należy takie zaświadczenie pobrać w swojej placówce terenowej Krus.  

2**. Wypełnienie i dostarczenie oświadczenia RODO do celów Krus. 

3. Wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika obozu. 

4. Wypełnienie i dostarczenie zgody na leczenie. 
 

Zbiórka uczestników w dniu 21.01.2023r. na parkingu hotelu Skala w Białej Podlaskiej o godz. 8.00. 

Planowany powrót w dniu 28.01.2023r. ok. godz. 19.00 
 

*DLA CHĘTNYCH JAZDA NA NARTACH – koszt zajęć: 600zł (płatne gotówką na miejscu) 

Zajęcia z narciarstwa zjazdowego odbędą się przy minimum 8 osobach. 

Zajęcie prowadzone będą przez okres 3 dni po min. 5h dziennie (3h + 2h). 

Cena zawiera: prowadzenie zajęć narciarskich (nauka i doskonalenie) przez wykwalifikowaną osobę, 

wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego (narty, buty, kijki, kask), opłaty karnetów narciarskich. 

 

http://www.mlodziezpolska.pl/

