- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach -

Obóz zimowy narciarsko - językowy
w Polanicy Zdroju
w dniach 31.01.2015 - 7.02.2015 (pierwszy tydzień ferii)
- Informacje 1. Wyjazd – 31stycznia (sobota) godz. 7.45 (ul. Konarskiego w Gliwicach)
Przyjazd- 7 lutego (sobota) ok. godz. 14.00 (ul. Konarskiego w Gliwicach)
2. Odpłatność – 600 zł. (pełne wyżywienie - 3 posiłki, rozpoczynając obóz obiadem i
kończąc śniadaniem; przejazdy autokarem będącym do stałej dyspozycji; wycieczka do
Pragi z przewodnikiem). Uczestnicy opłacają sobie tylko wyciągi narciarskie (w Zieleńcu
– karnet 4 godzinne - 35, ewentualnie basen lub lodowisko). Uczniowie pozostają pod
stałą opieką nauczycieli (opiekunowie nie pobierają wynagrodzenia za pobyt na
zimowisku). Każdy uczeń otrzymuje dofinansowanie do obozu z Urzędu Miasta Gliwice.
3. Adres i telefon punktu noclegowego:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Jantar
Polanica Zdrój, ul. Matuszewskiego 4
57-320 Polanica-Zdrój
4. Proszę o informację dotyczącą schorzeń uczniów wymagających dawkowania leków
a także przeciwwskazań farmakologicznych i pokarmowych. Jeśli rodzic życzy sobie
rachunku za zimowisko proszę o podanie danych do faktury z nr NIP do 15 stycznia
2015r.
5. Proszę o zabranie:
 ciepłej odzieży, obuwia zimowego oraz do używania w budynku, czapek, rękawic,
szalików oraz rzeczy zapasowych, latarek, instrumentów muzycznych
 ważnych legitymacji szkolnych oraz paszportów (1-dniowa wycieczka do Pragi)
 nart zjazdowych (po uprzednim przygotowaniu sprzętu w serwisie), kasków
 strojów kąpielowych (czepki i klapki), można zabrać łyżwy
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych
i innych używek!
7. Pensjonat wyposażony jest w świetlicę ze sprzętem audiowizualnym (proszę o zabranie
nagrań muzycznych), mini-kawiarenkę
ZAPISY – do dnia 10 października 2014 r. (piątek) u p.Kwiatkowskiej-Plewik wg kolejności
zgłoszeń. Warunkiem akceptacji uczestnika jest pozytywna opinia wychowawcy. Następnie uczeń
otrzyma dane do przelewu zaliczki w kwocie 100 zł do końca października 2014r na konto Rady
Rodziców. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem do 15 stycznia 2015r.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka ta przepada (Jest to częściowa kwota opłaty za autokar,
którą bez względu na ilość pasażerów musimy zapłacić).Osoby, które są zainteresowane rachunkiem
za zimowisko muszą zgłosić ten fakt z danymi do faktury do 15 stycznia 2015.
Telefon kontaktowy- 509285807-( Anita Kwiatkowska-Plewik)
Kotlina Kłodzka to region w południowo-zachodniej części Polski otoczony Górami Bardzkimi, Złotymi,
Bystrzyckimi, Stołowymi oraz Masywem Śnieżnika. Jest to największa w Sudetach kotlina śródgórska o
powierzchni 210 km kwadratowych. Obszar bardzo atrakcyjny turystycznie- można tutaj znaleźć wiele
wspaniałych krajobrazów i unikatowych w skali europejskiej miejsc np. Góry Stołowe i Masyw Śnieżnika. Region
ten słynie z urokliwych górskich miasteczek, czystego powietrza, szlaków turystycznych i leczniczej wody
mineralnej - miedzy innymi dlatego powstały tutaj liczne i słynne w całej Polsce uzdrowiska.
(źródło: http://www.turystyka.pknet.pl/ )
Przy dużej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania dwóch turnusów (także w drugim tygodniu ferii).

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU I NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ !

