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Z 2 - OFERTA OBOZOWA  OBÓZ MDP ZAKOPANE – termin 29.07. - 11.08.2016 r. 

Zakopane – miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Zakopane jest 

największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych.  

W granicach administracyjnych miasta znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego  

(od Doliny Suchej Wody do Doliny Małej Łąki).  

Miejsce obozu: 

Miejscem obozu jest „Wynajem Pokoi z Wyżywieniem” Gał Jan, os. Harenda 27A, 34-500 Zakopane. 

www.teresa-zakopane.pl . Ośrodek mieści się na osiedlu Harenda w Zakopanem, do centrum miasta jest ok. 4 km. 

Harenda położona jest na wysokości 770 m n.p.m. i od strony północno-zachodniej ograniczona przez grzbiet 

Gubałówki. Druga strona zbocza opada w kierunku Suchego potoku (ok. 780 m n.p.m.), a grzbiet obniża się do 

Poronina (ok. 600 m n.p.m.). Niepowtarzalne walory przyrodnicze, piękne widoki, dobry klimat pozwolą 

doskonale połączyć szkolenie z atrakcyjnym wypoczynkiem. 
 

Zakwaterowanie: 

 pokoje 2,3,4,5-osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym. 

 stołówka na terenie obiektu, sala dyskotekowa, sala do zajęć tematycznych. 
 

 Program: 

29.07.2016r. – zbiórka o godz. 7
30

, wyjazd autokarem o godz. 8
00

 z placu Komendy Miejskiej PSP w Lublinie 

przy ul. A.Szczerbowskiego 6.      

30.07–10.08.2016r. – czas przeznaczony na szkolenie, zawody sportowo-pożarnicze, gry i zabawy sportowe,  

wypoczynek, wycieczki piesze i autokarowe. 

11.08.2016r. – wykwaterowanie i wyjazd po śniadaniu. Przyjazd do Lublina ok. godz. 17
00

 na plac Komendy 

Miejskiej  PSP w Lublinie. 

Organizator zapewnia: 
 transport, wyżywienie, zakwaterowanie, sprzęt i urządzenia sportowe, świetlicowe, dostęp do boisk sportowych 

oraz ubezpieczenie na czas obozu.
 

 wyszkoloną kadrę wychowawczą i szkoleniową, opiekę lekarską, prelegentów programu profilaktycznego.
 

 

Rodzice lub opiekunowie zapewniają przywóz uczestników z miejsca zamieszkania do Lublina oraz z Lublina do 

miejsca zamieszkania we własnym zakresie. 
 

Koszt obozu i zapisy: 

Koszt uczestnictwa został skalkulowany na kwotę 1450 zł, z czego uczestnik wpłaca 850 zł (słownie: osiemset 

pięćdziesiąt złotych), zaś pozostałą kwotę 600 zł Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie 

dofinansowuje ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
 

Zapisy oraz weryfikacja uczestników na obóz odbywają się wyłącznie na podstawie rzetelnie wypełnionych 

kart kwalifikacyjnych dostarczonych na adres naszego biura: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 

ul. Szczerbowskiego 6c, 20-012 Lublin, oraz na podstawie dokonanej wpłaty w wysokości 850 zł, którą należy 

uregulować do dnia 21.07.2016 roku na konto nr: 78 1240 5497 1111 0000 5012 7063. 
 

wpłaty KONIECZNIE z dopiskiem: 

na działalność statutową - szkolenie Z 2 - imię i nazwisko uczestnika 

 

UWAGI: Uczestnik obozu musi mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, która uprawnia do ulg i itp. 

Legitymacja szkolna musi posiadać numer PESEL dziecka. W przypadku jego braku w 

sekretariacie szkoły można go wpisać na odwrocie legitymacji i potwierdzić pieczątką szkoły  

i podpisem. Za powstałe koszty z powodu braku ważnej legitymacji zostaną obciążeni rodzice 

/opiekunowie dziecka. 

W przypadku posiadania przez uczestników obozu dowodu osobistego będzie możliwość wyjazdu 

na Słowację. 

 

Liczba miejsc na obozie – 50 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wiek uczestników:  12-16 lat. 
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