KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIE OBOZY TURYSTYCZNO – SPORTOWE
W RAMACH ZADANIA „Z BIAŁĄ LASKĄ PRZEZ ŚWIAT”
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”
organizuje w 2021 roku ogólnopolskie obozy sportowo turystyczne dla dorosłych osób
niewidomych i słabowidzących.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Osób

Informacje dotyczące planowanych obozów:
UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowany termin organizacji
obozów może ulec zmianie. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie
internetowej Klubu.
1. Bieszczady - obóz turystyczno – sportowy
Termin Obozu: 16-23.06.2021r.
Zakwaterowanie i wyżywienie: Centrum Wypoczynku „BYSTRE”
Adres: Bystre 1, Baligród 38-606 strona internetowa: https://www.owbystre.pl/
Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
W programie Obozu przewidziane są:
- zajęcia sportowe - nordic walking,
- wędrówki górskimi szlakami – Połoniny Bieszczadzkie, Tarnica lub inne w zależności
od warunków pogodowych i poziomu sprawności grupy,
- wycieczki autokarowe – Zagroda Pokazowa Żubrów, Centrum Promocji Leśnictwa,
- Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe,
- spływ pontonowy rzeką San,
- zajęcia sportowe na basenie
Koszt uczestnictwa w obozie: 300,00zł. Wpłat należy dokonywać na konto wskazane przez
koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie.
Zgłoszenia należy dokonywać pocztą email na adres klubpodkarpacie@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane
pod uwagę. W zgłoszeniach należy podać Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL,
stopień niepełnosprawności, telefon kontaktowy.
Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 01 czerwca otrzymają
potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.
2. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - obóz turystyczno – sportowy
Termin Obozu: 02-09.07.2021r.
Zakwaterowanie i wyżywienie: Ośrodek Wypoczynkowy „Perkoz”
Adres: Okuninka IV/174, 22-200 Okuninka strona internetowa: http://okuninka24.eu/

Zakwaterowanie w domkach kempingowych 3 i 4 osobowych. W domkach: WC, umywalka,
ciepła woda, prysznic, lodówka, czajnik elektryczny.
W programie Obozu przewidziane są
- zajęcia sportowe - nordic walking, zajęcia z wykorzystaniem sprzętu wodnego (kajaki,
rowerki wodne)
- wycieczki autokarowe – Włodawa, Lublin, Żamośc,
- wycieczki piesze
Koszt uczestnictwa w obozie: 300,00zł. Wpłat należy dokonywać na konto wskazane
przez koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie.
Zgłoszenia należy dokonywać pocztą email na adres klubpodkarpacie@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane
pod uwagę. W zgłoszeniach należy podać Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL,
stopień niepełnosprawności, telefon kontaktowy.
Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 10 czerwca otrzymają
potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.
Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego udziału w programie. Przy kwalifikacji
będzie brana pod uwagę sprawność fizyczna i ogólny stan zdrowia kandydatów.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnikami obozu mogą być osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym
lub umiarkowanym które należą do jednego z Klubów Stowarzyszenia „Cross”,
wraz z niezbędnymi przewodnikami.
Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednym obozie.
Celem swobodnego udziału w programie obozu uczestnicy winni posiadać strój sportowy
i turystyczny
Dodatkowe informacje na temat obozu można uzyskać pod numerem tel. 16 670 24 44,
komórka – 609 807 201
UWAGA!
W związku z obecną sytuacją w Polsce, obozy organizowane będą zgodnie z aktualnie
obowiązującymi zasadami i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną
w kraju.
W dniu przyjazdu każdy uczestnik i opiekun zobowiązany będzie do podpisania
oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w ogólnopolskim obozie
turystyczno - sportowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Koordynator
Jerzy Andrejko

