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Komunikat obozu Sportowo – Rekreacyjnego 
 Dla Dzieci i Młodzieży z Miasta i Gminy Sokółka 

Sokółka 30.07-10.08.2012r. 
 

 
PLANOWANE ATRAKCJE DLA UCZESTNIKÓW OBOZU: 

 Zapoznanie się ze specyfiką pracy Policji oraz obejrzenie sprzętu, jakim dysponują 
funkcjonariusze.  

 Zapoznanie się ze specyfiką pracy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce. 
 Gra w bilard Klub Bilardowy L.P POOL BILARD.   
 Nauka pierwszej pomocy w Ośrodku Wczasowym przy ul. Wodnej 20. 
 Pokaz zwierząt egzotycznych. 
 Wyjazd do Kina oraz ZOO w Białymstoku. 
 Wycieczka do piekarni Społem PSS w Sokółce oraz pieczenie bułeczek. 
 Wycieczka do Poczopka, ognisko. 
 Wizyta w stadninie koni w Kraśnianach. 

 
1. Organizatorzy: 
- Urząd Miejski w Sokółce,  
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, 
- Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, 
- Starostwo Powiatowe w Sokółce. 
 
2. Partnerzy: 
- Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe, 
- Lody „U Matczaka” – Krzysztof Matczak, 
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, 
- PSS Społem w Sokółce,   
- Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
 
3. Termin: 
- Zajęcia programowe zostaną zorganizowane w dniach 30.07-10.08.2012r. 
godz. 900-1400 (poniedziałek – piątek). 
 
4. Miejsce: 
- Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.  



 
5. Uczestnictwo: 
- w obozie uczestniczyć mogą uczniowie ze Szkół Podstawowych z Miasta i Gminy 
Sokółka z rocznika 2001-2003. 
- Zostanie utworzona jedna grupa, która maksymalnie może liczyć 40 osób. 

 
Obóz jest bezpłatny! 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie w obozie 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Codziennie zapewniamy wyżywienie w formie obiadu. 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce telefonicznie do dnia 7.07.2012r.  

pod nr. 85 711 25 71 
- W obozie nie mogą uczestniczyć dzieci, które w latach poprzednich brały udział w 
tego typu imprezach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. 

 
6. Cel i zamierzenia obozu: 
- integracja dzieci w różnym wieku,  
- propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, 
- umożliwienie rozwoju umiejętności oraz zainteresowań,  
- nabywanie umiejętności współpracy w małej grupie, 
- promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku wakacyjnego. 
 
7. Postanowienia końcowe: 
- uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 
ustalonych przez gospodarza obiektów i organizatora imprezy, 
- wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania obozu, a nieujęte w 
niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie organizator obozu, 
- ubezpieczenie na koszt własny, 
- uczestnicy mają obowiązek stawić się w każdy dzień obozu o godzinie 9.00 
przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31,  
- do uczestnictwa w obozie konieczna jest pisemna zgoda rodziców, 
- sprawy nieobjęte powyższym komunikatem rozstrzygają organizatorzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


