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 Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy  2018 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej  

  w Poroninie organizowany przez UKS „LIS” na zlecenie PZRS. 
    

  
Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską 
oraz opiekę medyczną.  

Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.  
                          Termin 23.07.2018 r. do 03.08.2018 r.   

Wiek uczestnika ograniczony od 7 do 18 lat  
Koszt obozu to 1350 zł 

Koszt uczestnika w obozie 800 zł 
Pozostała kwota dofinansowana przez PZRS 

Rezerwacja miejsca na obozie po otrzymaniu przedpłaty w kwocie 400 zł  
do 30.05.2018 r. decyduje kolejność zgłoszeń  
Miejsce: Poronin - Pensjonat „Bukowy Gaj”  

ul. Tatrzańska 55b 
34 – 520 Poronin 

 
      
 
 
 



W programie:  
 Uwaga: W tym roku priorytetem będzie nauka alfabetu Morsea 
1. Zajęcia z radioorientacji,  
2. Zajęcia z biegów na orientację,  
3. Nauka alfabetu Morsea , Praca na radiostacji, 
4. Zajęcia kulturalne i  rekreacyjne  

 ogniska 
 gry i zabawy 
 turnieje 
 dyskoteki itp.  

5. Wycieczki:  
 Wycieczka do Zakopanego, 
 Wycieczka  na baseny,  
 Wycieczka Spływ Dunajcem lub do Doliny Kościeliskiej,  
 Piesze wycieczki  po okolicy,  

 
Przyjazd w dniu 23.07.2018 r. (poniedziałek) do godz. 14.00 na obiad. 
Wyjazd w dniu 03.08.2018 r. (piątek) po śniadaniu.  
 

Wpłaty należy dokonać na konto:  
Uczniowski Klub Sportowy „LIS” 

 
nazwa banku:    PKO BP  
Nr    92 1020 5040 0000 6202 0103 3109 
z dopiskiem:  
Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy + imię i nazwisko uczestnika  
 
Na dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać dane uczestnika.   

Wypełnione dokumenty przesłać  elektronicznie na adres e-mail 
sq2lic@interia.pl  

 
Dojazd na miejsce obozu – Poronin we własnym zakresie.  
Będzie organizowany przejazd z opiekunami PKP na trasie Laskowice 
Pomorskie -Poronin (zgłoszenie chęci przejazdu zorganizowanego 
pociągiem należy zgłosić do dnia 31 maja 2018 r.) 
 
Mapka dojazdowa poniżej. W razie problemów lub wątpliwości wystarczy 

kontakt telefoniczny. Tel. 509 922 485  
 



 
Miejsce zakwaterowania obozu  

 

 
 



 

 



 
stołówka 

 
Ważne dokumenty do przesłania:  

Karta kwalifikacyjna -  
Deklaracja -  

Kontakt: Joanna Karwowska  
sq2lic@interia.pl  

509 922 485  


