
 

 

Pobyt	  organizuje:	  

	   Opole	  18.06.2012	  
RAMOWY	  PROGRAM	  OBOZÓW	  NAUKOWYCH	  

	  

Partnerzy	  w	  Nauce	  
	  
Termin	  obozu:	  	  02.07-‐08.07.2012	  Murzasichle	  
	  
Miejsce	  zakwaterowania:	  	  
Miejsce	  zakwaterowania:	  Dom	  Wypoczynkowy	  MARYNA	  	  
ul.	  Środkowa	  166	  	  
34	  405	  Białka	  Tatrzańska	  
Ramowy	  program	  pobytu:	  
	  
1	  dzień.	  
	  Wyjazd	  (Miejsce	  wyjazdu	  i	  godzina	  ustalone	  z	  koordynatorem	  szkolnym).	  
-‐	  Zakwaterowanie,	  w	  godzinach	  popołudniowych	  obiad.	  Po	  obiedzie	  spotkanie	  organizacyjne,	  
zapoznanie	  się	  z	  infrastrukturą	  ośrodka,	  omówienie	  regulaminów:	  obozu,	  ośrodka,	  ppoż.,	  
poruszania	  się	  po	  drogach,	  itd.	  
-‐	  Kolacja	  w	  stołówce.	  
-‐	  Dyskoteka	  w	  ośrodku.	  
2	  dzień.	  	  
-‐	  Śniadanie,	  	  
po	  śniadaniu:	  całodzienna	  wycieczka	  autokarem	  do	  Zakopanego.	  W	  programie	  między	  
innymi	  kościół	  w	  Jaszczurówce,	  cmentarz	  i	  kościół	  na	  Pęksowym	  Brzyzku,	  Wielka	  Krokiew,	  
piesze	  przejście	  na	  Gubałówkę,	  zjazd	  najnowocześniejszą	  w	  Polsce	  kolejką	  gondolową	  na	  
Szymoszkową,	  przejście	  do	  centrum	  miasta.	  	  
W	  trakcie	  wycieczki	  suchy	  prowiant	  zamiast	  obiadu.	  	  	  
-‐	  Kolacja	  w	  stołówce,	  
-‐	  po	  kolacji	  zajęcia	  własne.	  
3	  dzień.	  
-‐	  Śniadanie,	  
po	  śniadaniu:	  spacer	  po	  okolicy,	  gry	  i	  zabawy	  na	  wolnym	  powietrzu.	  
-‐	  Obiad,	  
po	  obiedzie:	  zajęcia	  sportowe	  +	  zajęcia	  wynikające	  z	  programu	  naukowego	  obozu.	  
-‐	  Kolacja,	  
-‐	  po	  kolacji	  gawęda	  „	  Góralskie	  zwyczaje	  i	  obrzędy”	  z	  prezentacją	  strojów	  ludowych.	  
4	  dzień.	  
-‐	  Śniadanie,	  po	  śniadaniu	  zajęcia	  wynikające	  z	  programu	  naukowego	  obozu	  
-‐	  Obiad	  w	  ośrodku,	  
po	  obiedzie	  zajęcia	  integracyjne,	  rozgrywki	  sportowe.	  	  	  
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-‐	  Kolacja.	  
-‐	  po	  kolacji	  zajęcia	  własne.	  
5	  dzień.	  	  
-‐	  Śniadanie,	  po	  śniadaniu	  całodzienna	  wycieczka	  (pieszo	  i	  autokarem)	  do	  Doliny	  Kościeliskiej,	  
zwiedzanie	  Jaskini	  Mroźnej.	  W	  trakcie	  wycieczki	  suchy	  prowiant	  zamiast	  obiadu.	  	  
-‐	  Kolacja,	  	  
po	  kolacji	  zajęcia	  własne,	  rozgrywki	  sportowe.	  
6	  dzień.	  	  
-‐	  Śniadanie,	  	  
po	  śniadaniu	  wyjazd	  do	  Aquaparku	  w	  Zakopanem,	  po	  basenie	  spacer	  po	  Krupówkach,	  czas	  
wolny,	  powrót	  na	  obiad	  do	  ośrodka.	  	  	  	  	  	  
-‐	  Obiad,	  	  	  
po	  obiedzie	  przygotowania	  do	  prezentacji	  nabytych	  umiejętności	  na	  zakończenia	  obozu.	  	  
-‐	  Wieczorna	  kolacja	  przy	  grillu	  lub	  dyskoteka	  po	  wcześniejszym	  uzgodnienia	  na	  miejscu	  z	  
kierownikiem	  obozu.	  	  
7	  dzień.	  	  
-‐	  śniadanie	  
po	  śniadaniu	  pakowanie	  bagażu,	  przygotowanie	  do	  podróży.	  
Obiad,	  po	  obiedzie	  wyjazd	  do	  domów,	  na	  drogę	  powrotną	  uczestnicy	  otrzymują	  suchy	  
prowiant.	  	  
	  
Niezbędny	  ekwipunek	  na	  wyjazd:	  mały	  plecak,	  obuwie	  sportowe,	  nieprzemakalna	  kurtka,	  
ciepły	  sweter	  lub	  polar,	  strój	  sportowy	  i	  kąpielowy.	  Wszystkich	  uczestników	  zachęcamy	  do	  
zabrania	  instrumentów	  muzycznych.	  
	  
Każdy	  Uczestnik	  obozu	  zobowiązany	  jest	  zabrać	  ze	  sobą	  aktualną	  legitymację	  szkolną	  oraz	  	  
nr	  Pesel.	  
Wypełnione	  karty	  kwalifikacyjne	  opiekunowie	  zbierają	  od	  uczniów	  przed	  zakończeniem	  
roku	  szkolnego.	  Przekazanie	  kierownikowi	  obozu	  prawidłowo	  wypełnionej	  karty	  
kwalifikacyjnej	  jest	  warunkiem	  przyjęcia	  uczestnika	  na	  obóz.	  
Program	  ramowy	  w	  przypadku	  konieczności	  poszczególne	  dni	  mogą	  ulec	  zmianie.	  	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Jakub	  Choroś	  
Almatur	  Opole	  Sp.	  z	  o.o.	  
	  
Tel.	  +48	  77	  4232833,	  4232853	  
Fax.	  +48	  77	  4232840	  
	  
mail:	  jchoros@almatur.pl	  
www.almatur.opole.pl	  
	  
ul.	  Ozimska	  26/2	  



 

 

Pobyt	  organizuje:	  

45-‐058	  Opole,	  Poland	  


