
Podstawowe informacje na temat OBOZU  SZKOLNEGO  - sierpień 2017 (klasy pierwsze) 
UWAGA: osoby wyjeżdżające na obóz zobowiązane są do złożenia w sekretariacie szkoły w terminie do 20 lipca 
podpisanej przez rodziców karty zgłoszenia. 

1. MIEJSCE OBOZU: Dom Wczasowy "Zielona Gospoda" Przesieka ul. Czerwienia 11 tel.502252159  

email: zielona gospoda@poczta.onet.pl  

2. Zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych. Śniadania i obiadokolacje są zamówione na miejscu. 

3. TERMINY: wyjazd: 20 sierpnia (niedziela): zbiórka na boisku szkolnym (dojście od ul. Kruczej – plan sytuacyjny 
na odwrocie) o godz. 6.30, odjazd autokaru o godz. 6.45;  powrót: 26 sierpnia (sobota) godz. 16.00 - 18.00. 
Przejazd w obie strony dwoma autokarami (będą one do naszej dyspozycji przez cały obóz 

4. Obóz będzie miał charakter stacjonarny z całodziennymi wycieczkami o zróżnicowanym stopniu trudności 
i charakterze (górskie, autokarowe). Możliwe są fakultatywne wycieczki połączone z przekraczaniem granicy. 

5. Co należy zabrać na obóz? 

 Ważna legitymacja szkolna, paszport / dowód osobisty (kto ma).  

 Wygodny, dopasowany plecak, buty odpowiednie do chodzenia po górach (na grubej podeszwie i koniecznie 
„rozchodzone”), buty zapasowe, kapcie, płaszcz lub pelerynę od deszczu, kurtkę, ciepły sweter (ranki i 
wieczory w górach są pod koniec sierpnia chłodne, mogą być już przymrozki), kilka par grubszych skarpet, 
kostium kąpielowy (przewidujemy okazje do kąpieli w basenie), bieliznę i wygodne ubranie do chodzenia. 
Konieczne jest zabranie ciepłej piżamy, ręcznika, przyborów toaletowych, kubka na herbatę, długopisu, 
ołówka, zeszytu lub notatnika, dobrej latarki (przewidujemy nocne wyprawy), bandaża elastycznego, plastra z 
opatrunkiem. Warto zabrać mały plecaczek lub chlebak do zabierania potrzebnych rzeczy na wycieczki oraz 
ewentualnie mapy okolic (Karkonosze). 

 Ze względu na stanowiące tradycyjny element obozu integracyjnego otrzęsiny radzimy zabrać lub specjalnie 
zakupić w „ciuchlandzie” stary T-shirt oraz zniszczone dżinsy, których wyrzucenie nie będzie oznaczało straty. 

 Piłkę (do siatkówki, piłki nożnej), rakietki i piłeczki pingpongowe 

 Należy zaopatrzyć się w jedzenie i picie na podróż  – pierwszym posiłkiem będzie obiadokolacja.  

 Osoby biorące stale lekarstwa, a także osoby uczulone np. na ukąszenia owadów proszone są o 
porozumienie się z dyrektorem oraz zabranie odpowiedniego zapasu koniecznych środków. 

 Osoby grające gitarach i na instrumentach muzycznych (nie dotyczy fortepianu) proszone są o ich zabranie. 

 Nie należy zabierać rzeczy zbędnych i przeszkadzających, a szczególnie sprzętu hałasującego typu radio, 
magnetofon, odtwarzacz itp. Zabrane na obóz egzemplarze tego sprzętu zostaną przekazane do domów 
dziecka.  

6. Podstawowe przepisy porządkowe obowiązujące na obozie: 

 obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, w tym piwa oraz palenia papierosów. Osoby, które nie 
podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z obozu i wyrzucone ze szkoły 

 w godzinach nocnych (21.00 – 7.00) obowiązuje przebywanie w miejscu zakwaterowania oraz absolutny 
zakaz opuszczania budynku – osoby, które naruszą tę zasadę zostaną usunięte z obozu 

 podczas całego obozu (zarówno pobyt w bazie jak i wszystkie wycieczki) obowiązuje zakaz oddalania się od 
grupy lub wyznaczonego miejsca, bez uzyskania zgody nauczyciela  

 podczas całego obozu obowiązuje noszenie identyfikatorów (zostaną rozdane na zbiórce przed wyjazdem) 

 obowiązuje absolutny zakaz kąpieli w basenach i strumieniach, z wyjątkiem przypadków grup 
zorganizowanych w miejscu wyznaczonym i pod bezpośrednim nadzorem kadry. Osoby, które nie 
podporządkuję się temu zakazowi zostaną usunięte z obozu i wyrzucone ze szkoły 

 podczas wycieczek w górach obowiązuje chodzenie w tempie wyznaczonym przez nauczyciela 
prowadzącego grupę, zabronione jest narzucanie własnego tempa prowadzące do „rozciągnięcia grupy”, 
zabronione jest samodzielne (bez opieki nauczycieli) chodzenie po górach 

 obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania i kultury osobistej: należy dbać o przyrodę, 
porządek i miłą atmosferę, okazywać pomoc potrzebującym, chętnie włączać się do prac na rzecz ogółu, w 
miejscu zakwaterowania i na wycieczkach nie należy śmiecić, hałasować, używać otwartego ognia (absolutny 
zakaz palenia świec w miejscu zakwaterowania) 

 we wszystkich sytuacjach obowiązuje podporządkowanie się decyzjom porządkowym i organizacyjnym kadry 

 na własną odpowiedzialność uczniowie będą mieli pozostawioną niewielką ilość czasu wolnego, np. podczas 
zwiedzania interesujących miejscowości, podpisanie przez rodziców karty zgłoszenia na obóz oznacza 
zaakceptowanie tej sytuacji 

7. Całkowity koszt obozu (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, bilety wstępu) wynosi 800 zł. 
Prosimy o wpłacenie podanej kwoty w terminie do 20 lipca na podane niżej konto (z dopiskiem obóz 2017): 

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „WARSZAWA”, ul, Hoża 11/15, 00-528 Warszawa 

numer konta:  PKO  BP  Nr  58 1020 1097 0000 7702 0296 6513 

UWAGA: od 17 lipca do 26 sierpnia sekretariat szkoły jest czynny od 10.00 do 14.00 

 TELEFON  SEKRETARIATU: (22)-629-70-63;  e-mail: sekretariat@jezioranski.edu.pl  

dyrmir@jezioranski.edu.pl 
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