
          

             

      Wakacje w Mieście 
 

                                     

KOMUNIKAT OBOZU SPORTOWO – 
REKREACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z MIASTA I GMINY SOKÓŁKA 
2 turnusy: 

 13-17.07.2015 r. (rocznik 2006-2008) 

 20-24.07.2015 r. (rocznik 2003-2005) 
 

1. Organizatorzy: 

- Urząd Miejski w Sokółce,  
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. 

 
2. Partnerzy: 

- KPP w Sokółce, 
- Nadleśnictwo Czarna Białostocka, 
- Nadleśnictwo Krynki. 
 
 

3. Termin: 

- Zajęcia programowe zostaną zorganizowane w dniach 13-17.07.2015 r. oraz  
20-24.07.2015 r. 
- W godz. 800 – 1430 (poniedziałek – piątek). 
 

4. Uczestnictwo: 

- W obozie uczestniczyć mogą uczniowie Dzieci z Miasta i Gminy Sokółka z 
roczników 2006-2008 (pierwszy turnus) oraz 2005-2003(drugi turnus). 
- Do zapisu dziecka niezbędny jest komplet dokumentów dostępnych na stronie 
osir.sokolka.pl: karta kwalifikacyjna, podpisany regulamin, oświadczenie o powrocie 
dziecka do domu.  

 
5. Odpłatność: 
-odpłatność wyniesie  100 zł. 
 

6. Zapisy: 
-Zgłoszenia z kompletem dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (ul. Mariańska 31 pokój nr 214) od 25 do 30 
czerwca (w dni robocze) w godzinach 7.00 - 15.00. 
-W tegorocznych półkoloniach pierwszeństwo zapisów będą miały dzieci, które nie 
brały udziału w wypoczynku pod nazwą „Ferie w Mieście 2015” organizowanego 
przez OSiR w Sokółce. 
-w związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie w obozie decydować będzie 
kolejność zgłoszeń.  
-Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia na miejscu w sekretariacie OSiR  
(ul. Mariańska 31 pokój nr 214) z kompletem uzupełnionych dokumentów. 



 
7. Cel 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 na wakacjach. 

 
8. Postanowienia końcowe: 
- uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 
ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora imprezy, 
- wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania obozu, a nieujęte w 
niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie organizator obozu, 
- ewentualne ubezpieczenie uczestnicy mogą wykupić na koszt własny, 
- uczestnicy mają obowiązek stawić się w każdego dnia obozu o godzinie 8.00 
przed budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31,  
-dzieci należy odebrać z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (ul. Mariańska 
31) najpóźniej do godziny 15:00(chyba, że program danego dnia przewiduje 
powrót w godzinach późniejszych niż 15:00). 
- sprawy nieobjęte powyższym komunikatem rozstrzygają organizatorzy. 
 
 

 


