
 

 

Drodzy Państwo! 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu 

w dniach 23 czerwca – 3 lipca 2019 roku 

                 organizuje 

obóz rekreacyjny w Darłówku 

 

Atrakcyjna lokalizacja:  

 Darłówko, to urocza mała miejscowość 

objęta obszarem chronionego krajobrazu pod 

nazwą Koszaliński Pas Nadmorski. Wśród 

licznych atrakcji turystycznych są zamki, port, 

latarnia morska, tramwaj wodny po kanale 

Wieprzy łączący Darłówko z Darłowem, jedyny w Polsce most rozsuwany, a także wycieczki 

statkami stylizowanymi na łodzie Wikingów.  

Prawdziwą wizytówką Darłówka jest szeroka plaża rozciągająca się na odcinku 20 – 

kilometrów z dużym kąpieliskiem, jedna z najczystszych nad Bałtykiem, a także piękne 

widoki i swoisty mikroklimat. 

 

Zakwaterowanie:  

Ośrodek Wczasowy „GNIEWKO” położony jest zaledwie 50 metrów od plaży. Posiada 

nowocześnie wyposażone pokoje: 3, 4, 5 i 6 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.  

 
 



Dodatkowe informacje o obiekcie:  

 

 kryty basen 

 świetlica 

 sale TV 

 boiska do 

siatkówki 

 boiska do piłki 

ręcznej 

  sale dyskotekowe 

 bardzo duży plac 

zabaw 

 boiska do koszykówki 

 ogrodzony obiekt  

 

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w stołówce na terenie ośrodka. 

 

Opieka: Doświadczona kadra pedagogiczna. 

          Opieka medyczna – opieka pielęgniarska całą dobę, lekarz codziennie                                         

w wyznaczonych godzinach oraz pod telefonem, ratownik na plaży i na basenie. 
 

Planowany program: 

 

 Wycieczka autokarowa  do Sierakowa Sławieńskiego - 

Wioski Hobbitów. W programie gry i zabawy terenowe 

na motywach powieści J.R.R. Tolkiena. Uczestnicy 

zdobywają mapy, otrzymują zadanie i ruszają na trasę 

pełną przygód i niebezpieczeństw. Po drodze napotykają 

postacie wprost z prozy Tolkiena, wykonują zadania, 

pokonują przeszkody, uciekają lub gonią, przenoszą 

informacje, zdobywają tajemnicze przedmioty... 

 

 

 

 

 

 

 

 Wycieczka autokarowa do pasieki uli 

„Wędrowna Barć” w Krzemienicy – 

obserwacja rodziny pszczelarskiej w 

szklanym ulu, pokaz i demonstracja sprzętu 

pszczelarskiego, projekcja filmów i 

oczywiście degustacja miodu    

 



 Rejs statkiem po morzu  

 Kryty basen – kąpiele pod okiem ratownika 

WOPR  

 Gimnastyka z instruktorem  

 Inhalacje solankowe 

 Plażowanie i kąpiele na strzeżonym kąpielisku 

tylko i wyłącznie z ratownikiem WOPR 

 Wycieczka autokarowa do Multikina w Słupsku 

 Zwiedzanie latarni morskiej 

 Jeden raz w roku mniej zdrowo   - McDonald's 

Tym razem w Słupsku 

 Dyskoteki z DJ 

 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek lub grill  

 Różnorodne rozgrywki sportowe  

 Konkursy z nagrodami: sportowe, wokalne, plastyczne itp. 

 Upominki i dyplomy  

  

Przewidywany koszt 11 - dniowego obozu to 1360,00 PLN 

Zapisy do końca stycznia 2019 roku 

Ilość miejsc ograniczona. 
Dorota Hoffmann (e – dziennik lub sala 21) 

 

Warunki uczestnictwa:  

 Pozytywna opinia o uczniu Dyrektora Szkoły. 

 Pisemna zgoda rodziców na wyjazd dziecka do 31 stycznia 2019 r. 

 Wpłata I zaliczki w wysokości 500 zł od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 r. 

 Wpłata II zaliczki w wysokości 500 zł do 31 marca 2019 r. 

 Wpłata pozostałej kwoty - 360 zł do 25 maja 2019 roku. 

Wszystkie wpłaty na konto: 32 1160 2202 0000 0003 2824 6773  

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

Obóz ten będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgłoszony do Kuratorium Oświaty. 

Na życzenie Państwa Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 może wystawić zaświadczenie 

do zakładu pracy o dofinansowanie obozu z funduszu socjalnego w Państwa zakładzie pracy.

 


