
  Poznań, dnia 31.10.012 r. 

 

 

 

  wg rozdzielnika 

 

 

Uprzejmie informujemy, że MKK PYRA Poznań wraz z AT TOMI-TOUR`S organizuje 

zimowy obóz rekreacyjno-sportowy dla chętnych zawodników naszego Klubu, który odbędzie się 

w dniach 12 – 19 stycznia 2013 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 tenisa). Wyciąg narciarski ok. 200 m od pensjonatu. Koszt karnetów 

wliczony w cenę imprezy. 
 

Transport: 

Autokarem lub busem w zależności od ilości uczestników. 
 

Wyjazd na obóz: 

W dniu 12 stycznia 2013 r. o godz. 7.00 – parking PIOTR I PAWEŁ os. Kopernika, zbiórka 6.45. 
 

Powrót z obozu: 

W dniu 19 stycznia 2013 r. ok. godz.  19.30 – 20.00 – parking POSiR ul. Chwiałkowskiego 34. 
 

Odpłatność za obóz: 

Wynosi 990,00 PLN od osoby, płatne w ratach:  

I rata 300,00 PLN do dnia 20.11.2012, II rata 300,00 PLN do dnia 20.12.2012, 

III rata 390,00 PLN do 10.01.2013. 
 

Na obóz należy zabrać: 

1. Bieliznę osobistą na okres 8 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 w miejscowej 

Przychodni Zdrowia, 

 podczas trwania obozu do dyspozycji trenerów jest autokar lub bus – 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, 

 dla osób dobrze jeżdżących na nartach istnieje możliwość wyjazdu na wyciąg 

Rusiński Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej. Koszt dodatkowy to 150,00 PLN od 

osoby (trzy wyjazdy podczas trwania obozu). 
 

 Termin zgłoszeń: 

Do dnia 15.11.2012 r. bezpośrednio lub telefonicznie u tr. Katarzyny Tomczak – 512-357-111. 

Decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona !!! 
 

 

Otrzymują: 

1. Wyjeżdżające dzieci, 

2. Kadra obozu, 

3. a/a. 


