
                                                               

                                                               
 
                                                                         
                                                                  
                                                                           13 - 18 lat    14 dni 
 

 

 
 

 

NIESULICE: super miejscowość turystyczna, sosnowe lasy,   

bardzo czyste malownicze jezioro   Niesłysz  (I kl. czystości wody)  

 

  WAKACYJNE   RÓŻNOŚCI 
      siatkówka, karaoke , ogniska z gitarą i piosenkami,   
      Belgijka i inne tańce   grupowe i dyskoteki, wyprawa  
      rowerowa – do „Las Vegas”  wyprawy kajakowe,  
      rejs jachtem żaglowym , rejs statkiem  
      po jeziorze,  podstawy survivalu – budujemy  szałas, rozpalamy  
      bezpiecznie ognisko, nauka  kamuflażu, budujemy tratwę   
      aerobik na wesoło, turniej łuczniczy, strzelecki (wiatrówka), podchody z fabułą,  
      plażowanie, kąpiele , letnie kino "pod gwiazdami", PLANSZÓWKI,   z niczego coś , 
      małe formy tekstowe – skecze, Obozowa Liga Rapu, KRĘCIMY TELEDYSKI ! 

 
Fakultatywnie - WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZIELONEJ GÓRY – Aquapark „ Wodny Świat „ Zielona 
Góra zwiedzanie miasta (55zł -  w cenie autokar oraz bilet do Aquaparku  na 2 godziny ) 
 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „IRENA” położony bezpośrednio nad jeziorem, budynek  
                                    piętrowy pok. 3 - 6 osobowe z WC i umywalkami , prysznice na korytarzu  stołówka,  
                                   świetlica, tereny rekreacyjne z  boiskami, port jachtowy                       

Wyżywienie: na stołówce ośrodka, 3 x dziennie od kolacji do obiadu + podwieczorek.    

Kadra: pedagogiczna, medyczna, instruktorska,  

Transport: autokar, zabieramy uczestników po trasie : Wrocław,  Legnica, Lubin, Zielona Góra. 

Ubezpieczenie:  NNW do 10.000,- zł (PZU). 
Kadra i obozy rejestrowane w  Kuratorium Oświaty. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cena skierowania:  1.490 zł  
                                                                                                 1.630 zł – bez dofinansowania                                                                                

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
 

  
 

 
Dofinansowanie z WFOŚ i GW dla uczestników w wieku 6 -16 lat   

(urodzonych   w latach 2002- 2012)  i zamieszkałych  we : 
Wrocławiu,  Legnicy,  Głogowie,  Jeleniej Górze  i  Nowej Rudzie 

 

1.  30.06 – 13.07            2.  13 – 26.07            3.  26.07 – 08.08    2018 

Jezioro Niesłysz  pow. 550 ha 
40 km od Zielonej Góry  

 

„Oświata Wrocław” 
Oddział ul. Kolejowa 36, 53 – 508 Wrocław    

tel.  71 791-30- 92   kom. 601 641 523 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki  

Woj. Opolskiego nr 177 

www.oswiata.wroc.pl  www.facebook.com/oswiata 

http://www.oswiata.wroc.pl/


OBÓZ   

NIESULICKIE  RÓŻNOŚCI   2018 

 
Na obóz zabieramy ze sobą: legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania, latarkę, i obuwie sportowe, 
czapeczki z daszkiem od słońca, buty do kąpieli, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, ulubione 
instrumenty, nagrania, śpiewniki. 
 
 

Koszty leków specjalistycznych, antybiotyków, witamin itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie. 
UWAGA ! -  drogocenne rzeczy zostawiamy w domu! 
                     Minimalna liczba uczestników w turnusie – 25 os.    
 

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE 
TURYSTYCZNEJ LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU Z POWODÓW LOSOWYCH. 

 

Dodatkowe informacje: tel. 601 641 523  w godz. 10.00 – 17.00 
 

 TRANSPORT:  wyjazd pierwszego dnia turnusu, powrót ostatniego dnia turnusu   
 

  ZBIÓRKA wyjazd:  Wrocław ul. Petrusewicza godz. 09.15,   Legnica ul. Nowodworska stacja paliw  
  LOTOS godz. 10.30,  Lubin PKS stadion godz.11.00,  Zielona Góra  ul. Sulechowska stacja paliw ORLEN  
  godz. 13.00,  Niesulice godz. 14.00 
 Planowany powrót:  Zielona G.  godz. 16.00, Lubin godz.18.00, Legnica 18.30, W – w  godz. 20.00.  
 
Zakup skierowania:   telefonicznie lub on-line (www.oswiata.wroc.pl) lub w biurze Wrocław ul. Kolejowa 36 
                                           w godz. 10.00 – 17.00,  wpłata zaliczki na konto : 300 zł 
 
Pozostała należność: do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. 
 
PŁATNOŚĆ na konto z dopiskiem: OBÓZ RÓŻNOŚCI NIESULICE  
                                                               Turnus ............  imię i nazwisko.............  
 

„Oświata Wrocław” Oddział ul. Kolejowa 36, 53 – 508 Wrocław     
 IDEABANK PL  10 1950 0001 2006 7262 8574 0003 

 
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające 

 
 
 
 
 
 

http://www.oswiata.wroc.pl/

