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NIESULICE :  super miejscowość turystyczna,  sosnowe  lasy,  bardzo czyste malownicze jezioro   

                                     Niesłysz  (I kl. czystości wody ) Letnie kawiarenki, sklepiki.  
 

 

  RÓŻNOŚCI SPORTOWE 
     siatkówka, tenis ziemny,  
      ogniska z gitarą i piosenkami 
      dyskoteki tematyczne, karaoke –  
      polski rock , wyprawy rowerowe  

     po okolicy wyprawy kajakowe  
     po okolicy  rejs jachtem żaglowym 
      aerobik na wesoło 
      pierwszy krok na windsurfingu 
      turniej łuczniczy 
      podchody z fabułą, plażowanie, kąpiele ,  
      letnie kino "pod gwiazdami" 

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZIELONEJ GÓRY – Aquapark „ Wodny Świat „ Zielona Góra zwiedzanie 
miasta (fakultatywnie 45zł -  w cenie autokar oraz bilet do Aquaparku  na 2 godziny ) 
 

Zakwaterowanie : O.W. „IRENA” budynek piętrowy pok. 3 - 6 osobowe z WC i umywalkami , 
                                   prysznice na korytarzu,  stołówka, świetlica, tereny rekreacyjne z boiskami.  
Wyżywienie :  3 x dziennie na stołówce ośrodka od kolacji do obiadu + podwieczorek  
Kwalifikowana kadra : pedagogiczna , instruktorska, medyczna, 
Transport : autokar, zabieramy uczestników po trasie : Wrocław,  Legnica, Lubin, Zielona Góra. 

Ubezpieczenie:  NNW  do 10.000,- zł (PZU). 
 DLA CHĘTNYCH SZKOLENIE I PATENT  STERNIKA MOTOROWODNEGO ( fakultatywnie - 450zł ) 

                         Cena skierowania :   1.315,-zł                                                                                „Oświata” 

                                                           1.455,- zł – cena bez dotacji                  53 – 508 Wrocław   ul. Kolejowa 36  
 Dotacja WFOŚiGW  dla uczestników urodzonyzch w latach 2000 – 2010r. 

 i mieszkających we Wrocławiu, Legnicy, Głogowie,  Polkowicach                                               tel.  71 791-30- 92 
                                                                                                                                  Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki  
                                                                                                                                              Woj. Dolnośląskiego Nr 145 

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

   

     

1.  01 – 14.VII       2.  14 – 27.VII       3.  27.VII – 09.VIII.    2016 

Jezioro Niesłysz  pow. 550 ha  
40 km od Zielonej Góry  

 

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


OBÓZ   

NIESULICKIE  

RÓŻNOŚCI 2016 

 

 

 
Na obóz zabieramy ze sobą : legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania, latarkę, ubranie żeglarskie i 

obuwie sportowe, opłatę za egzamin i patent żeglarski, czapeczki z daszkiem od słońca, kremy z filtrem UV + okulary 
p. słoneczne,  ulubione instrumenty, kasety z nagraniami, śpiewniki,   
 

DODATKOWO DLA CHĘTNYCH  
 

STERNIK MOTOROWODNY ( fakultatywnie dla wszystkich obozowiczów )  –  skończone 14 lat, ukończenie szkolenia, 
umiejętność pływania , zgoda rodziców i lekarza, 1 zdjęcie, legitymacja szkolna.  
KOSZT  SZKOLENIA  MOTOROWODNEGO ( uczniowie i studenci ) :  450zł      

Opłaty dla PZMiNW : egzamin : 125 zł   patent: 25 zł  (płatne przelewem na konto PZMiNW )  

Szkolenie motorowodne dochodzi do skutku przy min. 5 osobach szkolących się  w turnusie. 
 
 

Prosimy o zaopatrzenie uczestników : w podstawowe leki ( od przeziębienia, ból gardła, uczulenia, 
środki na oparzenia słoneczne, witaminy ) Koszty leków specjalistycznych,  antybiotyków, witamin  itp. pokrywa 
uczestnik we własnym zakresie. 

UWAGA ! -  drogocenne rzeczy zostawiamy w domu ! 
 

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW   REZYGNACJI  
 Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU  Z POWODÓW LOSOWYCH. 
 
Dodatkowe informacje :  Edward Bieleńko   tel. 601 641 523  
 

 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, e- mailem  lub w biurze w godz. 10.00 – 17.00,  

                                       wpłata zaliczki na konto 200 zł 

Pozostała  należność : do 14 dni przed rozpoczęciem  turnusu. 
 

PŁATNOŚĆ na konto z dopiskiem OBÓZ RÓŻNOŚCI NIESULICE   TURNUS ....  IMIĘ I NAZWISKO..........   

   

 „Oświata” Spółdzielnia Pracy    53 – 508 Wrocław    ul. Kolejowa 36 

BZ WBK S.A.  I  O / Wrocław  59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 
            Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające 

 

 


