
   Cena skierowania:  2.090 zł 
      1.990 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.  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 
 
 

                                                               

                                                               
 
                                                                       
                                                                          
                                                                             
                                                                                 UCZESTNICY:  12  -  17 lat     
 
 
 

 
 

   NIESULICE:   miejscowość letniskowa  40 km od Zielonej Góry  i 13 km od Świebodzina,  otoczone sosnowymi  lasami, 
                            malowniczo położone  jezioro Niesłysz  (pow. 550ha), woda I kl. czystości. 
 
 

  WAKACYJNE  RÓŻNOŚCI 
      plażowanie, kąpiele, siatkówka i piłka nożna plażowa, turniej ping – ponga 
      gry terenowe,  wyprawy  piesze po  okolicy,  ogniska z  piosenkami, Belgijka i inne tańce  
      grupowe, dyskoteki,  rajd  rowerowy,   rejs rowerami  wodnymi ,  rejs jachtem  żaglowym,  
      podstawy survivalu – budujemy szałas, budujemy  bezpiecznie  ognisko,  nauka kamuflażu,  
      turniej  łuczniczy, strzelecki  (wiatrówka),  podchody z fabułą,  letnie kino  
      "pod gwiazdami"  planszówki - turniej, letnie  totemy, podstawy ratownictwa  
      wodnego, konkurs cieśli , kilka przydatnych  węzłów,  Pirat Party, karaoke grupowe. 
 
   

  Fakultatywnie - WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZIELONEJ GÓRY  
      – Aquapark  „Wodny Świat„ ( dodatkowo płatne na miejscu 55zł - w cenie  
       autokar  oraz bilet do Aquaparku  na 2 godziny, min. 25 osób jadących ) 
 

 

Zakwaterowanie:  OW „IRENA”  położony bezpośrednio  nad jeziorem, budynek murowany  pok. 3 - 6 osobowe z  

WC i umywalkami, prysznice na korytarzu, stołówka,  świetlica, tereny rekreacyjne z boiskiem do siatkówki ,                        

Wyżywienie: śniadania i kolacje-bufet szwedzki, obiady i deser serwowane przez obsługę,  

    (od kolacji pierwszego dnia do obiadu w dniu wyjazdu)    

     Kadra: pedagogiczna, medyczna, żeglarska  

     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. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

I.  01.07 – 13.07          II.  13.07 – 25.07           III.  25.07 – 06.08       2022 



 
OBÓZ    NIESULICKIE  RÓŻNOŚCI   2022 
 

Na obóz zabieramy ze sobą:  
legitymację szkolną, notatnik, przybory, do pisania, latarkę, kurtkę turystyczną  
od wiatru i deszczu, ubranie i obuwie sportowe na miękkiej podeszwie, rękawiczki  na  
rower,  czapeczki z daszkiem od słońca, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne,  
koszulki z krótkim i długim rękawem od słońca, ulubione instrumenty, nagrania, śpiewniki. 
OBOWIĄZKOWO  -  buty do kąpieli w wodzie!   ( szczegóły patrz załącznik do umowy - poradnik ) 
 

  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 obozu 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 
-  z godnie z obowiązującymi przepisami szkolenie na jachtach na wodzie bez względu na pogodę jest realizowane  w  kamizelkach 
    ratunkowych  
-  PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU IMPREZIE 
   TURYSTYCZNEJ  LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU Z POWODÓW LOSOWYCH 
 
 

   TRANSPORT:   wyjazd  autokarem  pierwszego  a  powrót  ostatniego  dnia  turnusu.   

   Zbiórka:  Wrocław  ul. Petrusewicza  godz. 09.15  /   Legnica ul. Nowodworska „LOTOS” ok. godz. 10.30 /  
   Lubin PKS stadion ok. godz. 11.15 / Zielona Góra  ul. Sulechowska „ORLEN”  godz. ok. 13.15 / Niesulice   ok. godz. 14.00 
 

   Powrót:  Zielona Góra ok. godz. 16.00/ Lubin ok. godz. 18.00/ Legnica ok. godz. 18.30/ Wrocław  ok. godz.  20.00 
 

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

   ZAKUP  SKIEROAWANIA:  
   on - line  na stronie www.oswiata.wroc.pl,  telefonicznie lub  w biurze 
   „Oświata Wrocław” ul. Komandorska 2 ( róg 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  NIESULICKIE ROŻNOŚCI   2022 turnus ....  imię i  nazwisko uczestnika  
   Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające. 
 
 

 
 


