
OBÓZ ŁEBA – NOWĘCIN 2018 
 

1. Organizator:   
 EUROPEJSKI INSTYTUT SPORTU I EDUKACJI   ul. J Rivolego 9,   60-465 Poznań 

NIP: 7792440390 KRS: 7792440390,  Regon: 36388468000000 
   

2. Miejsce obozu:   
 Ośrodek wczasowo-kolonijny „Janina” Łeba – Nowęcin, ul. Łebska 13 
   

3. Termin obozu:   
 Turnus  08.07 – 17.07.2018r.  
     

4. Wiek uczestników:   
 7 - 16 lat  
   

5. Warunki:    
  zakwaterowanie w domkach 4 - 6-osobowych z łazienkami (prysznic, wc),  
  wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek /szwedzki stół/,  
  transport – przejazd autokarem klasy turystycznej,   
  ubezpieczenie NW,   
  teren ogrodzony i strzeżony,    
  opieka ratownicza i  medyczna,   
     

6. Przejazd uczestników:    
  wyjazd  w dniu rozpoczęcia obozu /08.07.2017 o godzinie 9:00, zbiórka godz. 8:30 przed Termami Maltańskimi 

/ul. Termalna 1,  61-028 Poznań/  
  powrót w dniu zakończenia obozu /17.07.2017 ok godz. 18:00 przed Termami Maltańskimi 

/ul. Termalna 1,  61-028 Poznań/  
 UWAGA!  
  Indywidualny przewóz dzieci na obóz należy zgłosić organizatorowi, podając datę i czas dowozu lub odebrania 

obozowicza. 
     

7. Niezbędne wyposażenie:   
  strój i obuwie sportowe /dres, trampki lub tenisówki - 2 pary/,   
  obuwie domowe,   
  strój kąpielowy /minimum 2 szt./, klapki, czepek,   
  kurtka i ciepłe spodnie na zmianę, czapeczka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa, 
  przybory toaletowe, kubek do napojów lub bidon,   
  odzież i bieliznę na 10 dni pobytu,   
     

8. Dziesięć dni wypełnionych atrakcyjnymi, a zarazem profesjonalnymi zajęciami:  
  ZAJĘCIA PODSTAWOWE  (2 x 1,5 h dziennie) zajęcia obowiązkowe podkreślają charakter naszego 

obozu: 
-  zajęcia na basenie krytym, 
-  nauka Capoeiry - brazylijska sztuka walki połączona z tańcem. 

  ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE (2 x 1,5 h dziennie) z dużymi możliwościami elastycznego wyboru zajęć: 
-  kajakarstwo (kajaki turystyczne),  
-  zajęcia artystyczno-plastyczne, 
-  gry rekreacyjne i grupowe. 

  dodatkowe atrakcje /wyjazdy do Labirynt Park Łeba,  wycieczka do Parku Rekreacyjno- Edukacyjnego Sea Park w 
Sarbsku, ognisko z kiełbaskami, karaoke, dyskoteki /. 

     

9. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę lekarską i ubezpieczenie:   
     

10. Wypełnienie karty uczestnika:   
 Rodzice powinni dokładnie wypełnić kartę uczestnika, aby informacja była pełna dla dobra dziecka,  w przypadku leczenia 

i konieczności podawania leków. Kartę kwalifikacyjną wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna proszę dostarczyć w 
dniu pierwszej wpłaty. Bez dokładnie wypełnionej karty uczestnik NIE MOŻE wyjechać na obóz. 

     

UMOWA (ZGŁOSZENIE) 
     

 Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na obóz sportowo-rekreacyjny – „Łeba - Nowęcin” 
   

  Imię i nazwisko dziecka:  .................................................................................................................. 

  Data urodzenia:  ........................................................................... PESEL:  ...................................... 

  Adres zamieszkania:  ....................................................................................................................... 

  Adres rodziców(opiekuna) do korespondencji:  ................................................................................... 

  .............................................................................................. 
 
e-mail: ……………………………………………………………….................. 

Telefon: ................................................... 

  Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 1590,00 zł 
Znane mi są warunki  zgłoszenia dziecka na obóz i w pełni je akceptuję. 

    
   Miejsce, data (podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 

 


