
 

Przygoda wakacyjna ze strażakami 2019 rok 

Młodzieżowy Obóz Strażacki 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy w Legnicy informuje, że od ponad dwudziestu  
lat, ma przyjemność zapewnić dzieciom fantastyczne wakacje, które organizuje nad morzem. W tym roku  w 
miejscowości KOŁOBRZEG woj. zachodniopomorskie w formie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego  dla  dzieci 
i młodzieży w dwóch grupach wiekowych tj. od 8-12 lat i od 13-18 lat.  

          W programie obozu w ramach opłaty oferujemy: 
▪ całodzienne wyżywienie tj. cztery posiłki dziennie /śniadanie ,obiad, podwieczorek, kolacja/, 
▪ dodatkowe ubezpieczenie uczestników polisą NW, 
▪ ćwiczenia ze sprzętem pożarniczym, nauka regulaminów zawodów sportowo-poż., musztra. 
▪ nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności  postępowania i 
     zachowania się w  sytuacjach ekstremalnych, realizujemy również program profilaktyczny z zakresu  
     zapobiegania uzależnieniom.       
Wycieczki, zajęcia kulturalno - oświatowe  : 
▪ zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, Bastionu Wojskowego,                            
▪     wycieczki krajoznawcze latarnia morska w Kołobrzegu, molo, pomnik zaślubin z morzem, Ekoparku  

    Wschodniego, amfiteatru, pomnika sanitariuszki, 
▪   Zwiedzanie portu i rejs statkiem po morzu, 
▪   wycieczka do  Aqwaparku ,, Milenium’’ w Kołobrzegu, 
▪ nauka strzelania z broni pneumatycznej długiej  oraz łuku, 
▪ dyskoteki obozowe z profesjonalnym sprzętem, 
▪ ogniska z pieczeniem kiełbasek, różnorodne konkursy i zawody sportowe, 
▪ kąpiele morskie i słoneczne, plaża odległa od miejsca zakwaterowania ok. 400 metrów, 
▪ uczestniczenie w otwartych imprezach kulturalnych organizowanych w miejscowości  Kołobrzegu  
     min. Lato Kołobrzeskie,  gry i zabawy min: obozowy pokaz mody, bal przebierańców, konkurs 
     magicznych fryzur i makijaży, konkurs mam talent, ratka w ciemno, turniej milionerzy, karaoke – wiele 
     innych konkursów i zabaw, 
▪ na facbooku pod hasłem Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Legnicy  
     codziennie przekazywana jest relacja z wydarzeń na obozie.   

    Do dyspozycji uczestników: strzeżone kąpielisko, ośrodek zajmuje 3 ha, teren zielony ogrodzony, z boiskami do 
gry w piłkę siatkową, koszykówkę, plac zabaw do młodszych dzieci, miejsce na grila. Dostępny jest też stoły do 
tenisa stołowego, sprzęt RTV i filmy video oraz inny sprzęt świetlicowo - sportowy.  
Zapewniamy:   transport tj. dowóz i przywóz lux autokarem,  nocleg w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z umywalką i TV , 
suchy prowiant na drogę powrotną, zapewniamy korzystanie z takich pomieszczeń jak: toalety, umywalki, stołówka 
(obsługa kelnerska), świetlicy,  WC i prysznicy osobno dla dziewcząt i chłopców. Przeszkoloną kadrę wychowawczą i 
instruktorską, ratownika WORP, opiekę medyczną.  Wszystkie nasze turnusy zgłaszane są w Kuratorium Oświaty 
zgodnie z Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 grudnia 2009 r. Obóz zorganizowany jest w Ośrodku 
Wypoczynkowym Rewita w Kołobrzegu ul. Wschodnia 31 

Planowane termin turnusów: 
Turnus I: 30.07.2019 r. – 12.08.2019 r. 
Turnus II: 12.08.2019 r. – 25.08.2019 r. 

Pobyt na obozie i ww. atrakcje wliczone są w cenę obozu w kwocie  1400  złotych za  jednego uczestnika.  
Dziecko nie ponosi, żadnych dodatkowych kosztów ani opłat w czasie trwania obozu. Osoby nie korzystające z  
dopłaty MSWiA wpłacają zaliczkę w wysokości 400 zł w porozumieniu z organizatorem. 

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt  z komendantem obozu Zbigniewem Biłyk pod tel. 663351780,  
adres mailowy zarzadpowiatowy@wp.pl Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku po jej otrzymaniu i  
wypełnieniu, należy natychmiast dostarczyć bo biura Zarządu nie później jednak niż do  30.06.br. dokumenty 
można też przesłać droga elektroniczną. Adres korespondencyjny 59-220 Legnica, Wrocławska 249 lub Plac 
Słowiański 1,   
Wpłaty należy dokonywać na konto Bank Spółdzielczy w Legnicy : 09 8649 0005 2001 0020 5795 0001 lub w 
biurze Związku. 

 

 Z dopłaty MSW i A korzystają te dzieci, których opiekunowie zgłosili wcześniej udział 
swoich członków w obozie we właściwych Komendach Powiatowych PSP z jednoczesnym 
powiadomieniem organizatora w celu rezerwacji miejsc  – ilość miejsc ograniczona.       

                                                                                                                                    
                                                                                                              Organizator 

        



                                                                                                                      

UWAGA !!! 
     Przypominamy, że uczestnicy obozu zabierają ze sobą : środki higieny osobistej, 
legitymację szkolna, a ponadto odzież, ciepłą, letnią, strój sportowy, strój kąpielowy, 
koszulkę z napisem ,,STRAŻ” lub mundurek. Nie ponosimy kosztów lekarstw 
przypisanych na receptę. 
     Prosimy o zaopatrzenie dzieci w olejki do opalania, leki uodporniające na chorobę 
lokomocyjną, kieszonkowe, które przekazane będzie wychowawcą w depozyt.  
    Zwracamy uwagę aby dzieci nie zabierały ze sobą przedmiotów wartościowych 
takich jak cenne telefony komórkowe, radia,  aparaty fotograficzne, tablety, laptopy itp. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie takich 
przedmiotów. 
     Bliższe informacje na temat godziny i miejsca wyjazdu zostaną przesłane na adres 
mailowy lub telefonicznie , po zakwalifikowaniu na turnus i opłaceniu kosztów pobytu . 
     Prosimy, również o terminowy odbiór dzieci powracających z obozu, dotyczy to 
zwłaszcza rodziców, którzy odbierają dzieci w pierwszej kolejności, ponieważ  może 
się tak zdarzyć, że autobus przyjedzie wcześniej nawet z godzinnym  wyprzedzeniem. 
     Bardzo ważne: W przypadku dostarczenia dziecka na obóz własnym transportem 
prosimy o powiadomienie komendanta obozu przynajmniej dwa tygodnie przed 
planowanym wyjazdem. 

      Nasz obozowy adres:  Ośrodek Wypoczynkowy Rewita w Kołobrzegu ul. Wschodnia 31 78-100  
      Kołobrzeg z dopiskiem  „Młodzieżowy Obóz Strażacki”, tel. 663351780 po godz. 20.00 

 
 


