
                    OBÓZ ZIMOWY 31.01- 7.02.2019 KARPACZ  

 
Planujemy organizację obozu zimowego Ferie 2020 w Karpaczu. W celu podpisania umowy o 

wynajem obiektu hotelarskiego na konkretną ilość miejsc, musimy posiadać informację o ilości 

chętnych chcących uczestniczyć w obozie.  

W związku, z czym w terminie do 20 listopada 2019 r. proszę o dokonywanie pilnych zapisów i 

przedpłaty w wysokości 150 zł. Cena obozu wynosi 1150 zł. Cena nie zawiera dofinansowań 

klubowych, które znane będą dopiero na początku 2020 roku. Cena zawiera: przejazd autokarem, 

pobyt w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie, treningi sportowe, opiekę 

wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NW, basen, zabawy obozowe.  Przewidujemy 

zorganizowanie nauki jazdy na nartach. Posiadamy ograniczoną ilość miejsc dla uczestników do 80 

osób . W tym roku nie będziemy przyjmować zgłoszeń powyżej przewidzianego limitu. W związku z 

powyższym, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. W obozie mogą wziąć udział dzieci od 7 roku życia. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w obozie rodziców, rodzeństwa.  

Przedpłaty prosimy składać bezpośrednio w kasie klubu, lub na konto organizatora BZ WBK S.A  nr     
67 1090 1405 0000 0001 0806 6920  Piotr Wesołek 63-100  Śrem; Zbrudzewo ul. Granatowa 20   
Szczegółowych informacji udzielimy zainteresowanym w grudniu 2020 roku 
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