
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OBOZU W BĘSI 

Szanowna Pani (Pan)……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……… 

Uprzejmie informujemy, że w czasie tegorocznych wakacji zorganizujemy obóz sportowo-szkoleniowy judo. Będą to 

tradycyjne, międzynarodowe warsztaty   - spotkanie dla 160 judoków z Ukrainy, Litwy, Rosji, Słowacji, Czech i 

Polski. Po złożeniu przez Państwa pisemnych deklaracji (formularz w załączeniu)  nastąpi weryfikacja i ostateczna 

kwalifikacja kandydatów, następnie opublikujemy ostateczną listę uczestników obozu.  

Prosimy dokładnie przeczytać i zachować ten dokument!!! 

1  Termin obozu- od obiadu  02.08.2015 do śniadania 14.08.2015 (12 pełnych osobodni). 

2  Lokalizacja -      Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „BĘSIA” Bęsia 21, 11-311 Kolno, tel. +48 89 716 32 64 
                                 na turystycznym szlaku Święta Lipka –Gierłoża – Mrągowo, odległy 45 km na północ od Olsztyna, 
                                 w liściastym parku nad Jeziorem Bęskim. 
 
3  Uczestnicy -       członkowie (zawodniczki i zawodnicy) Klubu Judo AZS Opole. 
 
4  Opiekunowie -  Anna Chodakowska, Edward Faciejew, Beata Śmieja, Ireneusz Faciejew. 
 
5  Przejazd -           zbiórka uczestników obozu przed salą treningową naszego Klubu (Cieplak) przy ul. Oleskiej 70 
                                 odjazd w niedzielę 02.08.2015 o godz. 06.00,powrót do Opola 14.08.2015 (piątek) ok. godz. 17.00 
 
6  Baza socjalna -  zakwaterowanie w murowanym 2-piętrowym budynku, w 2-4 osobowych pokojach z telewizorem 
                                 oraz pełnym węzłem sanitarnym. Stołówka w tym samym budynku - bardzo dobre wyżywienie  
                                 w wersji  „szwedzkiego  stołu” –  3 posiłki dziennie + podwieczorek. 
 

            7 Baza sportowa - główna sala judo o pow. 400 m kw., 2 małe sale judo, 2 siłownie, sauna, 20 rowerów górskich,  
                                             20 kajaków, 4 rowery wodne, 4 łodzie wiosłowe, na bazie jeziora kąpielisko strzeżone,  

                                 boiska do PN, PR, PS, PK, 4 ha ogrodzonych terenów zielonych Ośrodka. 
 
            8 Rekreacja –        sala dyskotekowa, tenis stołowy, bilard, „cymbergaj”, „piłkarzyki’, sala telewizyjna, kawiarnia, 
                                            ognisko, plac zabaw. 

 
9  Extra -                2 wycieczki, dyskoteka, ognisko + gril 
 
10 Zabrać -             dowód tożsamości, ważną kartę zdrowia sportowca, ubiór judo, dres, ortalion i buty joggingowe 
                                 do treningu w terenie, strój kąpielowy, ciepłą odzież, czapkę, książkę do czytania, zeszyt, długopis, 
                                 materiały do egzaminu na wyższy stopień (kyu), aparat fotograficzny, kieszonkowe. 
 
11 Koszt-                 12-dniowy pobyt z przejazdem = 1300 PLN ( jak w ubiegłym roku !!! ) 
 
12 Wpłaty             zaliczka (300 PLN) do 01.06.2015 -bezzwrotna przy rezygnacji z obozu, pozostałą część (1000 PLN) 
                                do 15.07.2014 na konto Klubu Środowiskowego AZS Opole nr 06 2340 0009 0580 2460 0000 0063 
                                w opisie przelewu zaznaczając (przykładowo) : 
                                „NA CELE STATUTOWE KLUBU - ZA OBÓZ ADAMA ADAMSKIEGO – BĘSIA 2015”). 
 
Decyzję na TAK lub NIE prosimy przekazać na załączonym formularzu OŚWIADCZENIE-DEKLARACJA 
w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2015 r. Po tym terminie możemy stracić możliwość przyjmowania zgłoszeń, 
przedpłat i wpłat. 
 

NA OBOZIE W BĘSI OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZANIA DZIECI !!! 
 

Opole, 13.04.2015 r.  

  

         

 


