
 
   

Cena skierowania:  2.160 zł 
                         2.060 zł – dla Stałych Klientów  
             Cena zawiera opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
                                i Turystyczny Fundusz Pomocowy 
 
                                                                                      „Oświata Wrocław” 

   ul. Komandorska 2    50 - 022 Wrocław 
( róg ul. Piłsudskiego) 

tel. kom.  601 641 533 , 601 641 523 
e - mail: turystyka@oswiata.wroc.pl 

         Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki  
    Woj. Opolskiego  nr 177 

         www.oswiata.wroc.pl 
 

 

       
 
  
                ŁEBA - Nowęcin                       
                          wiek uczestników :  12 –  17 lat  
 
  

        I.  28.06 - 10.07      II. 10 – 22.07     III.  22.07  – 03.08     IV.  03  – 15.08   2022r. 
            

           W PROGRAMIE: 

 KĄPIELE MORSKIE – DUŻO PLAŻOWANIA konkurs rzeźby piaskowej, poszukiwanie bursztynu 

 WYCIECZKA AUTOKAROWA DO SEA PARK SARBSK – FOKARIUM (karmienie, pokaz fok i kotików) 

  „ABC” JAZDY KONNEJ – przejażdżka bryczką lub w siodle – stajnia „ Senny ”
 

 

 „ABC” WINDSURFINGU – wizyta w bazie  sportów wodnych 

 POLSKA SAHARA - Słowiński Park Narodowy, Słynne Ruchome Wydmy.  

 REJS STATKIEM PO MORZU (tylko dla chętnych! Dodatkowo płatne na miejscu ok. 25zł) 

 LIGA GRUP, PLANSZÓWKI liga grup, zabawy i gry sportowe 

 WYCIECZKA DO PARKU DINOZAURÓW  (mini ZOO, Wioska Indiańska, Western City) 

 GRY TERENOWE I PODCHODY, DYSKOTEKI,  KARAOKE GRUPOWE,  OGNISKO 

 TURNIEJE:  TENIS STOŁOWY,  PIŁKARZYKI i DARTY,  KALAMBURY itp.  

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowo - Kolonijny "Łebska Roma" Łeba - Nowęcin. 
                                        Pokoje  4, 5, 6 osobowe z łazienkami.  

WYŻYWIENIE:  3 x dziennie + deser (śniadania i kolacje w systemie bufetu szwedzkiego), prowiant na  
                            drogę powrotną. 
TRANSPORT:  PKP  ( Wrocław – Łeba – Wrocław ) II kl. przedziały zarezerwowane + autokar z dworca do ośrodka.  
                            Przejazd nocą (wyjazd 1 dnia turnusu, powrót ostatniego dnia turnusu) szczegóły po 15.06.2022r. 
 

(dlaczego pociąg ?: uczestnicy nie muszą 10 godzin siedzieć w autokarze na miejscu przypięci pasami, nie cierpią na chorobę 
lokomocyjną, w dowolnym momencie mogą skorzystać z toalety, poznają się wzajemnie siedząc w przedziale, omijamy sezonowe korki 
na drogach) 
  

KADRA : pedagogiczna, medyczna, instruktorska        
UBEZPIECZENIE : NNW do kwoty 10.000,- zł (PZU).                  
 
 
 
 
    
  
                                                                                                                              
       
 
 
 
                                                                                                                 



OBÓZ                                                                                                  
REKREACYNY ŁEBA  2022 
 
Łeba - Nowęcin : malownicze uzdrowisko nadmorskie położone  
w Słowińskim Parku Narodowym między jeziorami Łebsko i Sarbsko,  
szerokie urokliwe plaże, sosnowe lasy, niepowtarzalne „Ruchome Wydmy”,  
port rybacki otoczony domkami rybaków , bulwar spacerowy, kawiarenki  
i kramy z pamiątkami nadają miasteczku niezapomniany klimat. 
Ośrodek Wczasowo  „Łebska Roma" budynek zaprojektowany do organizacji  
wypoczynku dziecięcego, pokoje  4 - 6 osobowe z łazienkami, łóżka pojedyncze  jednopoziomowe i jedno w 
pokoju piętrowe.       
Do dyspozycji : jadłodajnia, duża świetlica z TV,  video, tenis stołowy, piłkarzyki, darty, teren ogrodzony, 
                            bezpieczny, zaplecze rekreacyjne z miejscem na ognisko.  
 

Na obóz  zabieramy ze sobą :  legitymację szkolną (bez legitymacji w pociągu konduktor doliczy karę! ),  przybory do 
pisania, latarkę, ubranie sportowe, kurtka turystyczna od wiatru i deszczu,  ubranie  i obuwie sportowe  na miękkiej  

podeszwie ( obuwie zmienne w budynku ),   czapeczki z daszkiem od słońca, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, 

koszulki  z  krótkim i długim  rękawem  od słońca, ulubione  instrumenty, nagrania , śpiewniki,  

Buty do kąpieli  w  wodzie.   Kieszonkowe na własne potrzeby – pieniądze można zdeponować u wychowawców  - 

koperta  podpisana  imieniem  i nazwiskiem uczestnika z kwotą podzieloną na mniejsze nominały np. po 10 , 20 zł  
 

  UWAGA !   
-   koszty leków specjalistycznych, antybiotyków, witamin itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie 
-  drogocenne rzeczy, elektronikę zostawiamy w domu !    
-  w czasie działań porządkowych, zajęć praktycznych, wykładów, zbiórek do zajęć, posiłków, ciszy nocnej,    
    zajęć  sportowych i rekreacyjnych  oraz na wezwanie wychowawców, instruktorów oraz kierownika wypoczynku 
    uczestnik  nie może korzystać z telefonu komórkowego   ( ze względu na wymogi  bezpieczeństwa ) 
-  zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  przypominamy o zakazie w stosunku do osób trzecich -  wykonywania  
    materiałów  fotograficznych,  filmowych i dźwiękowych  bez uzyskania ich zgody 
    PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW  REZYGNACJI  Z UDZIAŁU   
                                                                                     W   IMPREZIE TURYSTYCZNEJ   

Zakup skierowania:  
on - line  na stronie www.oswiata.wroc.pl, telefonicznie  lub  w biurze 
 „Oświata Wrocław”  ul. Komandorska 2  ( róg ul. Piłsudskiego ) w godz.10.00 – 17.00,  
  

PŁATNOŚĆ  na konto:   „Oświata Wrocław” ul. Komandorska 2   
                                   Pekao SA  10 1950 0001 2006 7262 8574 0003 
z  dopiskiem :  OBÓZ  REKREACYJNY  ŁEBA  turnus ... imię i nazwisko uczestnika  
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające.  
Wpłata zadatku na konto:  400 zł       
Pozostała należność:  do 14 dni przed turnusem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


