
Za co można wyjechać wcześniej z obozu bez prawa zwrotu wniesionej wpłaty: 

- palenie papierosów oraz używanie e-papierosów 

- przyjmowanie narkotyków 

- spożywanie alkoholu (piwo to też alkohol),  

- wulgarny i agresywny stosunek do kolegów, koleżanek i kadry obozu,  

- używanie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do uczestników 

obozu,  

- samowolne oddalanie się od grupy lub ze schroniska.  

- kradzież. 

 

Pamiętaj uczestniku!  

To są twoje ferie! Możesz wybrać innego organizatora, który nie zwraca 

uwagi na niektóre zachowania czy postawy. Jeśli wiesz, że ciężko będzie Ci 

respektować nasze główne zasady i szanujesz trud i wkład finansowy rodziców, 

wybierz inny sposób na spędzenie ferii! Szanuję każdą inność i każdy wybór, ale musi 

być spełnionych kilka warunków, jednym z nich jest: gotowość poniesienia 

odpowiedzialności i konsekwencji swoich wyborów, zachowań.  Na naszych obozach 

nie ma kar, wyżywania się na uczestnikach, którym trudno dotrzymać ustalonych 

reguł, ale jeśli np. zapalisz papierosa to „Master” z tobą pogada i wyśle do domu a 

następna szansa będzie w przyszłym roku! Nie prowadzimy terapii ani resocjalizacji 

jedynie profilaktykę, dlatego też wybieraj rozsądnie. Masz prawo „błądzić”- to 

przywilej wieku ale masz również obowiązek ponoszenia konsekwencji swoich 

działań. Wybory, jakich dokonujesz zależą od Ciebie – wybieraj dobrze! Interesuje 

nas dobra zabawa, wysoki poziom szkolenia i zdrowy, bezpieczny wypoczynek. 

 

ŻYCZĘ WSPANIAŁEJ ZABAWY I WYPOCZYNKU! 
 

      Krzysztof Bojda. 
 

 
 

 

INFORMATOR 

 

OBÓZ NARCIARSKO 

SNOWBOARDOWY 

              SOKOLEC 2023 
 

1. Organizator:   

 

Fundacja "HOBBIT" 

Pl. Św. Macieja 5a 

50-244 Wrocław 

Tel. 71 321 01 77 (od 15.30 do 20.00); 504921747; 604609504 

 

2. Miejsce obozu: 
Schronisko "ORZEŁ" 

Sokolec 52, 

57-450 Ludwikowice Kłodzkie 

(Góry Sowie) 

3. Warunki socjalne w schronisku: 

 

Pokoje trzy, cztero, pięcioosobowe, zbiorowe dziesięcioosobowe, w środku szafa 

i szafki na podręczne rzeczy, łóżka piętrowe z pościelą, wc i natryski z ciepłą wodą 
na korytarzu, obszerna stołówka (z bardzo dobrym wyżywieniem). 

 

4. Termin zimowiska: 

 

    Turnus I –  od 11.02 do 18.02.2023 r.     7 - dni - 1690 zł. 

    Turnus II –  od 18.02 do 25.02.2023 r.    7 - dni - 1690 zł.  

 

5. Sprawy organizacyjne: 

 

Zbiórka 11 lutego (I turnus) i 18 lutego (II turnus) o godzinie 800 na 

parkingu „Skateparku” ul. Legnicka 65 (stara zajezdnia) wjazd od ul. 

Wejherowskiej, wyjazd autokarów o godzinie 830. Powrót z Sokolca 18.02 (I 

turnus) i 25.02 (II turnus). Planowany przyjazd do Wrocławia o godzinie 1400 

w to samo miejsce.  

 

6. Komenda: 

 
*Master obozu: Krzysztof Bojda tel. kom. 604 609 504 

  e-mail: biuro@fundacja-hobbit.pl 

 

 

 

 

 



7. Program: 

 

*Nauka jazdy na nartach lub snowboardzie z instruktorem (stoki w 

najbliższej okolicy w przypadku braku opadów śniegu są sztucznie 

naśnieżane) 
 *Jazda indywidalna 

 *Wycieczki piesze  

 *Wieczorne spotkania połączone z tematyką marynistyczną 

 śpiewanie szant i piosenek turystycznych 

 przybliżenie zwyczajów i ceremoniałów morskich 

 gry i zabawy 

 mesy: orientalna, piracka, burtowa, zabawowa, kabaretowa, 

poetycka…  

 

8. Co z sobą zabrać? 

 

 -sprzęt narciarski (obowiązkowo-narty, kijki !!!) lub snowboardowy, 

              -kask i gogle (obowiązkowo !!!), rękawice (najlepiej 2 pary), 

-wygodne ciepłe obuwie na wycieczki piesze, skarpety, czapka, 

 -ciepłe, odpowiednie ubranie na stok, 

 -dres, zmienne obuwie (adidasy, klapki pod prysznic...), 

-zeszyt i coś do pisania, 

-instrumenty muzyczne (flet, gitara, ...), 

-lekarstwa na przeziębienie, 

 -przybory toaletowe, ręcznik 

-szczyptę zdrowego rozsądku  
 

9. Nie zabieramy: 

 

-nałogów (tytoniowych, alkoholowych, narkotycznych i innych używek,...), 

  -gier PSP, laptopów, tabletów, ..., - organizator nie odpowiada za zabrany sprzęt 

               elektroniczny i telefony!!! 

  -zwierząt, 

  -brzydkiej pogody i złego humoru  

 

10. Sposób kwalifikacji: 
  

 *Wiek (8 - 19 lat). 
*Dostarczenie czytelnie wypełnionej karty obozowej (skan na adres: 

dorota.bojda@fundacja-hobbit.pl, oryginał na zbiórkę obozową) wraz ze zgodą 

rodziców na wyjazd i oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka. 

*Zgoda uczestnika na udział w programie obozowym. Uczestnik musi  

wiedzieć: co będziemy robić, jakie reguły rządzą obozem, kto odpowiada za 

bezpieczeństwo uczestnika w czasie trwania obozu, za co można wyjechać 

wcześniej z obozu bez prawa zwrotu wniesionej wpłaty,... 

*Wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie. 

 

11. Odpłatność: 
Pobyt tygodniowy  - 1690 zł. 

W cenę wliczone jest: 
  *przejazd autokarem do Sokolca i powrót 

  *zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie) 

  *nauka jazdy na nartach lub snowboardzie z instruktorem 

  *ubezpieczenie (NNW) 

  *opieka lekarska 

  *opieka pedagogiczna 

*W cenę nie są wliczone opłaty za wyciągi! (karnet 6 dniowy-ulgowy 

??? zł (cena będzie podana przed wyjazdem) + 10 zł zwrotnej kaucji 

za kartę magnetyczną. 

 

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 
 

-zaliczka za jeden turnus 800- zł. (osiemset złotych) lub wpłata za całość  nie 

później niż dwa tygodnie od momentu zapisania dziecka na obóz - do końca 

listopada 2022 roku. Od grudnia 2022 roku zaliczkę wpłacamy w dniu 

zapisania dziecka. Organizator ma prawo skreślić dziecko z listy 

uczestników, jeśli rodzic nie ureguluje wpłat w wymaganym terminie i nie 

dostarczy karty uczestnika. 

 

-pozostała część musi być wpłacona–na 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu.  

Wpłaty można dokonać tylko na rachunek bankowy Fundacji HOBBIT 

 

Fundacja "HOBBIT" 

Pl. Św. Macieja 5a; 50-244 Wrocław 

 

InG Bank Śląski nr 40 1050 1575 1000 0090 9601 2811 

 

Z dopiskiem: 

„Sokolec 2023 za (imię nazwisko dziecka) - turnus…”  

 

Zachęcamy również do „Wpłaty na działalność pożytku publicznego” – statutową 

działalność Fundacji Hobbit - w celu odliczenia do 6% od dochodu  (na podstawie Art. 

26 ust. 1 pkt.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)   

 

UWAGA! 
 W przypadku rezygnacji z zimowiska po 15.01.2023 r. zwracana będzie tylko 

połowa odpłatności za obóz !. 

 W przypadku wyjazdu z zimowiska w trakcie jego trwania, zwracana będzie 

tylko część kosztów za niewykorzystane wyżywienie-na życzenie rodziców (50 

zł za każdy dzień nieobecności)-nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych. 

 

 


