
Drodzy Państwo! 

 

Zespół Szkół nr 8 w Toruniu  

w dniach 25 czerwca – 5 lipca 2016 roku  

dla wszystkich uczniów SP i Gim 

organizuje obóz rekreacyjny 

 w Piaskach 

 
 

Atrakcyjna lokalizacja!  

 Na najdalej wysuniętej na wschód plaży w Polsce, na samym końcu 
Mierzei Wiślanej, otoczonej od północy wodami Morza Bałtyckiego, a od 

południa Zalewu Wiślanego, nieopodal granicy Unii Europejskiej – tuż przy 
granicy z Rosją (3 km) – znalazł swoje jedyne i niepowtarzalne miejsce Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej. 

 Wiadomo na pewno, że miejsce to jest oazą ciszy i spokoju. Duży, 
ogrodzony, bezpieczny teren idealnie nadaje się do wypoczynku dzieci. Nad 

morze prowadzi ścieżka pośród sosnowego lasu, a z ośrodka roztacza się widok 

na Zalew Wiślany. 

 

   Zakwaterowanie:   

W pokojach 2 -5 osobowych z łazienkami 

(natrysk, umywalka, WC), TV – LED i WiFi. 

 

Dodatkowe informacje o obiekcie: 

Obszerny, ponad hektarowy ogrodzony              

i bezpieczny teren, na którym znajdują się 
boiska i urządzenia rekreacyjno – sportowe 

umożliwiające spędzanie czasu w sposób 
czynny i aktywny. Piłka siatkowa, koszykowa 

oraz nożna, tory przeszkód, ściana 
wspinaczkowa, plac zabaw z drewnianymi 

drabinkami, stół do tenisa stołowego, to tylko 

część atrakcji, które sprawią, że każdy znajdzie 
miejsce dla siebie.  

Wyżywienie:  

4 smaczne domowe posiłki serwowane w formie bufetu szwedzkiego. 
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Opieka: 

Doświadczona kadra pedagogiczna, na miejscu opieka medyczna, ratownik nad 
morzem.  

W cenie oferujemy:  (Na prośbę uczestników może ulec zmianom) 

 

 Wycieczka tramwajem wodnym do Fromborka  

 

 Wycieczka autokarowa do Malborka  

Światło i Dźwięk na Zamku w Malborku  

 

Muzeum Zamkowe Zakonu Krzyżackiego 

 Wycieczka autokarowa do Gdańska i Sopotu – 

Stare Miasto, Manufaktura 
Słodyczy, molo, ulica Bohaterów 

Monte Cassino,  

 

 Wycieczka autokarowa do Stegny – przejazd kolejką 
wąskotorową do Ujścia Wisły w Mikoszewie, 

przeprawa promem  

 

 Wycieczka autokarowa do Krynicy Morskiej:  

  platforma widokowa na wydmie Wielbłądzi Garb 
- najwyższe wzniesienie na Mierzei Wiślanej,  

  „Skarpa”  - przepiękny punkt widokowy na 
Zalew Wiślany,  

  latarnia morska,  

  port rybacki 

 McDonald’s 

 Plażowanie i kąpiele na strzeżonym kąpielisku. 

 Dyskoteki, karaoke 

 Gry sportowe na boiskach do siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, piłki 
nożnej itp. 

 Wycieczki piesze po Nadmorskim Parku Krajobrazowym. 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

 Gry i zabawy na placu zabaw. 

 Konkursy z nagrodami: sportowe, taneczne, wokalne, plastyczne itp. 

 



 

Przewidywany koszt 11 - dniowego obozu to 1260,00 PLN 

 

Warunki uczestnictwa:  

 Wpłata pierwszej raty zaliczki w wysokości 150 zł wraz z pisemną zgodą 

rodziców do 10 stycznia 2016r.  

(Dorota Hoffmann sala 21 lub dorhof@wp.pl) 

 Wpłata drugiej raty zaliczki w wysokości 150 zł do 30 marca 2016r. 

           

 Wpłata pozostałej kwoty tj. 960 zł do dnia 31 maja 2016r.  

 

Wszystkie wpłaty na konto: 11 1160 2202 0000 0000 6172 4907 

 

Zebranie organizacyjne: początek czerwca (inf. na str. internetowej szkoły) 

 

Obóz ten będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami   oraz   

zgłoszony do Kuratorium Oświaty.  

Na życzenie Państwa Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 8 może wystawić stosowne 

zaświadczenie do zakładu pracy o dofinansowanie obozu z funduszu socjalnego w 

Państwa zakładzie pracy. 
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