
 

 

Poznań, dnia 18 października 2016 roku 

 
Uprzejmie informujemy, że wspólnie z MKK PYRA Poznań organizujemy zimowy 

obóz rekreacyjny, który odbędzie się w dniach 28 stycznia – 3 lutego 2017 roku                   

w Gliczarowie Górnym k/Zakopanego. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie : 

Uczestnicy zakwaterowani będą w pensjonacie góralskim, położonym w przepięknej okolicy, 

z okien którego rozciąga się widok na Tatry. Pensjonat dysponuje pokojami 2, 3, 4, 5 –

osobowymi z łazienkami i TV. W pensjonacie znajduje się stołówka (3 posiłki dziennie), sala 

telewizyjna i świetlica (piłkarzyki, stół do ping-ponga). Koszt karnetów wliczony w cenę 

imprezy ( trzy wyjazdy - Stacja Narciarska Rusin-ski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej) 

 

Wyjazd na obóz : 

Autokarem w dniu 28 stycznia 2017 r. o godzinie 7.00 – parking PIOTR I PAWEŁ                   

os. Kopernika, zbiórka 6.45. 

 

Powrót z obozu : 

Autokarem w dniu 3 lutego 2017 r. ok. godz.  19.30 – 20.00 – parking PIOTR I PAWEŁ              

os. Kopernika. 

 

Odpłatność za obóz : 

Wynosi 1.100,00 PLN od osoby, płatne w ratach :  

I rata 300,00 PLN do dnia 10.11.2016, II rata 400,00 PLN do 30.12.2016, III rata 400,00 PLN 

do dnia 20.01.2017. 

Nr konta MKK PYRA Poznań : 53 1750 0012 0000 0000 3504 2048. 

 

Na obóz należy zabrać : 

1. Bieliznę osobistą na okres 7 dni, 2 ręczniki, klapki pod prysznic, ciepłą kurtkę, 

rękawiczki 3 pary, szaliki, czapki, dużą ilość ciepłych skarpet, 

2. Legitymację szkolną + numer PESEL, 

3. Kartę kolonijną, którą należy przekazać najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz. 

 

Różne : 

 podczas trwania obozu jest zabezpieczona opieka medyczna, 

 podczas trwania obozu do dyspozycji trenerów jest autokar – wycieczki,  

 informacje, zmiany itp. bezpośrednio u trenerów, 

 należy zabezpieczyć sprzęt narciarski (kask obowiązkowo), na miejscu 

możliwość wypożyczenia kompletu nart w cenie ok. 25,00 PLN / za dobę, 

 

Termin zgłoszeń : 10.11.2016 r. oraz I rata w wysokości 300,00 PLN bezpośrednio                

u opiekunów, pani Katarzyny Utraty klasy II-III  i  Alicji Dubel klasy IV-VI.     

 

Ilość miejsc ograniczona !!!                                                                         




