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N 1 -  OFERTA OBOZOWA  OBÓZ MDP NIECHORZE – termin 13.07. - 27.07.2016 r.  

Niechorze – wieś, miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim i przystanią morską w północno-

zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Rewal. 

Miejscowość położona jest na Wybrzeżu Trzebiatowskim, pomiędzy brzegiem Morza Bałtyckiego od północy,  

a jeziorem Liwia Łuża na południu. Niechorze jest kurortem wypoczynkowym, szczególny jego klimat kształtuje 

położenie nad otwartym morzem. Nadmorski brzeg w miejscowości cechuje piaszczysta plaża oraz w jednej 

zatoce wysoki klif, na którym stoi latarnia morska. W Niechorzu nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko 

obejmujące 100 m linii brzegowej.  
 

Miejsce obozu: 

Miejscem obozu jest Ośrodek Wypoczynkowy „POMET” ul. Wschodnia 1, 72-350 Niechorze www.pomet.ta.pl  

Zajmuje on ponad 3 hektary ogrodzonego i zagospodarowanego terenu porośniętego sosnowym lasem. Na terenie 

znajduje się boisko do piłki siatkowej, koszykowej, plac zabaw dla dzieci, a także miejsce na ognisko i grilla. 

Odległość do plaży nie przekracza 400 m. Kąpiele morskie na wydzielonej plaży z ratownikiem. Atrakcyjne 

położenie pozwala na wypoczynek i zwiedzanie. 
 

Zakwaterowanie: 

 domki letniskowe w kompleksie leśnym, pokoje 2, 3,4–osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

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

Program: 

13.07.2016r. - wyjazd pociągiem z dworca w Lublinie. 

 Z uwagi na fakt, że PKP jest w trakcie układania rozkładów jazdy pociągów w okresie 

wakacyjnym nie możemy podać dokładnych godzin odjazdu. Informacje te uzyskamy dopiero po 

13 czerwca, wówczas po uzgodnieniu szczegółów dotyczących godzin odjazdu i przyjazdu dzieci  

zamieścimy informację na naszej stronie internetowej www.zosprp.lublin.pl w zakładce „Obozy”. 

14-26.07.2016r. - czas przeznaczony na szkolenia, zawody sportowo – pożarnicze, gry i zabawy sportowe, 

wypoczynek,  plażowanie, kąpiele w morzu, wycieczki piesze i autokarowe. 

27.07.2016r. - przyjazd pociągiem do Lublina. 
 

Organizator zapewnia: 

 transport, wyżywienie, zakwaterowanie, sprzęt i urządzenia sportowe, świetlicowe, dostęp do boisk sportowych. 

 wyszkoloną kadrę wychowawczą i szkoleniową, opiekę lekarską, ratownika, prelegentów programu 

profilaktycznego oraz  ubezpieczenie na czas obozu. 
 

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 1400 zł, z czego uczestnik wpłaca 800 zł (słownie: osiemset 

złotych), zaś pozostałą kwotę w wysokości 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 800 zł, którą należy 

uregulować do dnia 05.07.2016 roku na konto nr: 78 1240 5497 1111 0000 5012 7063. 
 

wpłaty KONIECZNIE z dopiskiem: 

na działalność statutową - szkolenie N1 - imię i nazwisko uczestnika 

 

UWAGA: Uczestnik obozu musi mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, która uprawnia do ulgowych 

przejazdów koleją i itp. Legitymacja musi posiadać numer PESEL dziecka. W przypadku jego 

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

szkoły i podpisem. Legitymacja z nr PESEL będzie honorowana podczas kontroli biletów  

w pociągu, w przeciwnym razie konduktor będzie miał prawo nałożyć karę grzywny. Za powstałe 

koszty z tego powodu zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie dziecka. 
 

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

Wiek uczestników:  12-16 lat. 
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