Klub Sportowy ,,Polonia,, Rybnik
zaprasza na obóz letni nad morzem
oferta dla dzieci ,które nie są członkami klubu oraz wszystkich
klubowiczów

Bałtyk -Międzyzdroje
Termin 22.08-29.08.2022
Obóz dla dzieci od 8 roku życia do 15 lat
Zakwaterowanie : Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach ul. Leśna 24
72-500 Międzyzdroje
Wyjazd 22.08.2022 pociągiem z Rybnika w godzinach wieczornych
Powrót 29.08.2022 pociągiem do Rybnika w godzinach porannych
Zakwaterowanie : pokoje 4-5 osobowe ,łazienki na korytarzu
Wyżywienie : 3 posiłki dziennie plus podwieczorek- tradycyjna polska kuchnia
Opieka medyczna :lekarz na zawołanie /izolatka na miejscu/
Opiekunowie: nauczyciele rybnickich szkół
Obiekt 500m od plaży -przyjazny dzieciom położony w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego
Program obozu :
Zajęcia rekreacyjne ,plażowanie , morskie kąpiele, gry i konkursy sportowe ,zabawy integracyjne ,konkurs
,,Mam Talent,, ognisko, baloniada ,wycieczki piesze szlakiem na Kawczą Górę.
Zwiedzanie Międzyzdrojów : Molo, Aleja Gwiazd ,Amfiteatr, Muzeum Przyrodnicze WPN.
Wyprawa do Wolińskiego Parku Narodowego -zwiedzanie Rezerwatu Żubrów ,ścieżka dydaktyczna
,,Poznaj las,, Rejs statkiem po morzu
Wycieczka – Jeziorko Szmaragdowe lub wycieczka do Świnoujścia – przeprawa promem-Fort Gerharda
Uwaga rodzice !-Zajęcia opracowane zgodnie z wiekiem i zainteresowaniem uczestnika mogą ulec
zmianie ze względu na pogodę oraz zagrożenie epidemiologiczne .
Pełny koszt obozu wynosi 1350,00 zł zawiera w sobie realizacje programu podanego powyżej ,opiekę
wychowawców ,transport, zakwaterowanie , wyżywienie oraz pamiątkową koszulkę .
Prosimy o dokonanie zapisów na obóz pod nr 515100603 lub poprzez mail: poloniarybnik@poczta.onet.pl podając imię nazwisko dziecka ,pesel imiona rodziców ,adres zamieszkania ,telefon i mail do kontaktu oraz
wzrost dziecka .
Osoby które będą potrzebowały faktury za pobyt dziecka proszone są o wskazanie na kogo ma być
wystawiona faktura.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zagwarantowanym miejscu na obóz dla dziecka decyduje wpłacona
zaliczka w wysokości 350,00 zł w momencie zapisu dziecka na obóz .
Pozostałą kwotę w wysokości 500,00 zł należy wpłacić do 25.05.2022 -2 rata
500,00 zł należy wpłacić do 25.06.2022-3 rata
W przypadku rezygnacji po 25.06.2022r zaliczka nie będzie zwracana chyba ,że na miejsce dziecka
rezygnującego z obozu pojedzie inna wskazana osoba .
W przypadku braku możliwości wyjazdu z powodu epidemii lub innych niezależnych okoliczności
zwracamy rodzicom wszystkie wpłacone pieniądze pomniejszone o 15 zł tytułem kosztów
administracyjnych .
Uczestnicy obozu we własnym zakresie wykupują ubezpieczenie NNW
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