Zasady uczestnictwa w Akcji Letniej
Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2022 roku
Pałac Młodzieży w Warszawie od 67 lat organizuje, zgodnie z wymogami MEiN, bezpieczny
i niezapomniany wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy na obozy rekreacyjno-sportowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Pieczarkach. Ośrodek
położony jest w gminie Pozezdrze nad jeziorem Dargin, wchodzącym w skład szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich, z bezpośrednim dostępem do jeziora. Na terenie znajduje się port wyposażony w sprzęt żeglarski
i ratowniczy, przystań kajakowa oraz miejsce do kąpieli. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć czuwają
wykwalifikowani wychowawcy, instruktorzy danej specjalności oraz ratownicy wodni. Zatrudniamy również
pielęgniarki. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW. Ośrodek jest zamknięty i chroniony.

I turnus

26.06 – 09.07.2022 r., kierownik: Zuzanna Machalska

II turnus 10.07 – 23.07.2022 r., kierownik: Anna Gilla-Małuj
III turnus 24.07 – 06.08.2022 r., kierownik: Agata Markowska
IV turnus 07.08 – 20.08.2022 r., kierownik: Anna Kepal
Odpłatność za 14-dniowy turnus wynosi 2390 zł
Realizujemy Bon Turystyczny (przy płatności drugiej raty)
I rata 1290 zł przy zapisie;
II rata 1100 zł płatna do 16 – 19.05.2022 r.
Wiek: 01.01.2014 a 31.12.2007 (8 – 15 lat)

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW OBOZOWYCH:
1. Od 24 stycznia rozpoczyna się wstępna rezerwacja miejsc na obozy letnie w Pieczarkach – zapis
elektroniczny przez naszą stronę http://www.pm.waw.pl/wakacje.
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z:
 Zasadami Uczestnictwa,
 wzorem Umowy o Świadczenie Usługi Wypoczynku Letniego,
 Regulaminem Uczestnika w Akcji Letniej,
 Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
 RODO,
 Wytycznymi dla przeciwdziałania Covid-19
(dostępne na stronie internetowej www.pm.waw.pl/wakacje).
3. Rezerwacja miejsc jest ważna pięć dni roboczych i wygasa, jeżeli nie zostanie:
 dokonana wpłata I raty,
 podpisana Umowa o Świadczenie Usługi Wypoczynku Letniego,
 złożona karta kwalifikacyjna.
4. Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny za obóz
za wszystkich Uczestników wskazanych na umowie oraz przez dokonanie wpłaty I raty akceptują
umowę i nie muszą w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
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5. Na obozy z pracowni wstępne zapisy przyjmują instruktorzy na zajęciach. Jest to równoznaczne
ze wstępną rezerwacją miejsca. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do końca marca załatwić
w Uczestnictwie (pok. 120) bądź pocztą elektroniczną wszystkie formalności – podpisanie umowy,
wpłatę I raty, zwrot karty kwalifikacyjnej uczestnika.
6. Podpisanie umowy, wniesienie pełnej wpłaty i złożenie karty zdrowia jest warunkiem
wpisania dziecka na ostateczną listę obozową. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
numeracji obozów oraz przydziałów uczestników do obozów.
7. Dowód wpłaty II raty prosimy okazać w ciągu pięciu dni od dokonania operacji lub przesłać mailem
na adres: uczestnictwo@pm.waw.pl.
8. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionych dokumentów tj. umowy, karty
kwalifikacyjnej i/lub niewniesienie pełnej opłaty w terminie oraz niestawienie się w dniu wyjazdu
uznaje się za odstąpienie od umowy.
9. Kasa RR (pok.119) będzie czynna do 24 czerwca w godzinach:
poniedziałek – piątek 15.00 - 19.00, sobota 9.30 - 13.30.
Wpłat można dokonać również na konto
43 1030 1508 0000 0005 5009 2115
Pałac Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN).
Opis przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, miejsce wyjazdu (Pieczarki),
numer turnusu.
10. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wpłata pełnej kwoty i wypełnienie wniosku,
który należy przesłać do sekretariatu Pałacu Młodzieży na adres info@pm.waw.pl .
11. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia PM w momencie zgłoszenia na obóz
o wszelkich problemach zdrowotnych Uczestnika, w szczególności o chorobach przewlekłych,
a także zaburzeniach psychicznych lub/i rozwojowych.
12. Organizator ma prawo nie zakwalifikować dziecka na obóz i nie podpisać umowy lub odstąpić
od niej, jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki ze względu na przewlekłą
chorobę dziecka lub dietę.
13. Uczestnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego (brak numeru PESEL) zobowiązani są
do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia na terenie RP lub posiadania dokumentu
upoważniającego do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia kosztami
leczenia zostaną obciążeni Rodzice/Opiekunowie Uczestnika.
14. Uczestnika obozu może odebrać TYLKO rodzic lub opiekun prawny. W innych przypadkach
rodzic lub opiekun prawny wystawia PISEMNE upoważnienie innej osobie pełnoletniej
i przesyła do sekretariatu PM (druk dostępny na stronie Pałacu Młodzieży).
15. Dzieciom przyjmującym na stałe leki Rodzice/Opiekunowie zapewniają lekarstwa na okres
trwania turnusu. W dniu wyjazdu lekarstwa należy zdeponować u przedstawiciela służby zdrowia
wraz z pisemnym upoważnieniem od Rodziców/Opiekunów do ich podawania oraz opisem
sposobu dawkowania.
16. W przypadku ciężkiego urazu, choroby wymagającej dłuższego leczenia lub wystąpienia
objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do odbioru dziecka z obozu.
17. W czasie trwania obozu Rodzice/Opiekunowie mogą skontaktować się z wychowawcami,
dzwoniąc do sekretariatu Ośrodka, tel. 506-435-540.
1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
a) W każdym momencie przed rozpoczęciem obozu Rodzic ma możliwość odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej na adres:
info@pm.waw.pl . Datą złożenia odstąpienia od umowy jest dzień jego wpływu do Pałacu Młodzieży.
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b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)

Rodzic
jest
zobowiązany
do
uiszczenia
opłaty
za
odstąpienie
od
umowy
w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem obozu doszło do odstąpienia od
umowy. Opłata podlega potrąceniu z zapłaconej kwoty za obóz.
Opłata odstąpienia od umowy za osobę wynosi:
- do 36 dni przed rozpoczęciem obozu – 30% ustalonej ceny,
- od 35 dnia przed rozpoczęciem obozu – 40% ustalonej ceny,
- od 24 dnia przed rozpoczęciem obozu – 50% ustalonej ceny,
- od 17 dnia przed rozpoczęciem obozu – 60% ustalonej ceny,
- od 10 dnia przed rozpoczęciem obozu – 80% ustalonej ceny,
- od 3 dnia do dnia rozpoczęcia lub nierozpoczęcie – 85% ustalonej ceny.
W przypadku skrócenia czasu pobytu na obozie będzie zwracana wyłącznie niewykorzystana stawka
żywieniowa.
Izolację bądź kwarantannę traktujemy tak jak chorobę, koszty nie podlegają zwrotowi jeżeli absencja
wystąpi tuż przed wyjazdem, zasada ta nie ma zastosowania jeżeli na to miejsce wstąpi inny
uczestnik. Polecamy ubezpieczenie się we własnym zakresie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, Pałac
Młodzieży nie zapewnia takiego ubezpieczenia.
Dotyczy to również przypadków osób zgłaszających się po wyznaczonym terminie dokonywania
opłat.
Za odstąpienie od umowy uznaje się też niedostarczenie karty kwalifikacyjnej i/lub niewniesienie
opłaty w terminie oraz niestawienie się w dniu wyjazdu.
Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usługi i dokonać pełnego zwrotu Rodzicowi
wpłat dokonanych z tego tytułu, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli
nie może zrealizować umowy o udziale w obozie z powodu:
- diety, stanu zdrowia Uczestnika,
- nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
i niezwłocznie powiadomi Rodzica o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z powodu:
- udokumentowanego naruszenia w przeszłości regulaminu obowiązującego na obozie przez
Uczestnika lub warunków uczestnictwa przez Rodzica,
- dysfunkcji zdrowotnych Uczestnika, które ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiają
zapewnienie Uczestnikowi właściwej opieki,
- diety.
Organizator może odstąpić od umowy w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Uczestnik obozu złamie
zasady regulaminu Uczestnika Akcji Letniej. W takiej sytuacji Rodzic jest zobowiązany do
natychmiastowego odbioru Uczestnika z obozu.

2. PROGRAM
Obozy letnie w Pieczarkach to czas przygody i zabawy związanej z aktywnością fizyczną
i bezpośrednim kontaktem z przyrodą. To zawieranie przyjaźni i zdobywanie nowych umiejętności pod opieką
doświadczonej kadry.
Program obozów oferuje imprezy integracyjne dla wszystkich uczestników, sprzyjające szybkiej
aklimatyzacji dzieci w obozowym świecie. Tu nie ma czasu na nudę, czas wypełniony jest od rana
do wieczora. Nasza oferta programowa jest bogata i pełna przygód.
Organizujemy Igrzyska Olimpijskie, regaty żeglarskie i kajakowe, pokazy ratownictwa wodnego,
gry terenowe, playbacki, festyn rozmaitości, konkursy, ogniska, rywalizację miedzy obozami oraz
niezapomniany chrzest, czyli „pieczarkowanie”.
Proponujemy zajęcia sportowe, łucznicze, taneczne, a na kąpielisku zabawy w wodzie. Wycieczki
piesze, rejsy łodziami DZ, pływanie rowerami wodnymi, kajakami, małymi łódkami oraz jachtami klasy
Mariner, a także windsurfing, deski typu supy, a wszystko pod opieką instruktorów danej specjalizacji.
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Akcja Letnia w Pieczarkach organizowana jest przez Pałac Młodzieży od 1961 roku!
W tym roku odbędzie się LAto MAzurskie – LAMA 170, 171, 172 i 173! (są to kolejne numery turnusów,
które odbyły się od początku istnienia naszego ośrodka).

3. INFRASTRUKTURA OŚRODKA
Ośrodek Pałacu Młodzieży w Pieczarkach to 22 h ogrodzone, z monitoringiem oraz ochroną,
a wszystko to na wyłączność dla naszych uczestników. Na terenie posiadamy boiska do piłki nożnej, ręcznej,
siatkowej, siatkówki plażowej, koszykówki oraz siłownię plenerową. Dysponujemy świetlicami ze sprzętem
multimedialnym. Dzięki bogatemu i różnorodnemu wyposażeniu mamy możliwość organizowania dyskotek,
projekcji filmowych, konkursów muzycznych, warsztatów artystycznych i tematycznych. Uczestnicy mogą
korzystać w pełni z uroków jeziora dzięki własnemu portowi, przystani kajakowej
i bezpiecznemu miejscu do kąpieli.
Na bieżąco można oglądać fotorelacje i ciekawostki z przebiegu zajęć, które udostępniamy na naszej
stronie www.pm.waw.pl w zakładce „Wakacje”.

4. ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy obozu mieszkają w namiotach typu NS (5-6 osobowe) z drewnianą podłogą, ocieplaną
podpinką. Namioty wyposażone są w łóżka polowe (typu ,,kanadyjka”), materac, poduszkę, dwa koce oraz
pościel. Należy zabrać śpiwór. Kompleks posiada nowoczesne zaplecze sanitarne (ciepła woda, natryski,
WC) oraz suszarnie. Wytypowane wcześniej obozy pracowni będą kwaterowane w budynku o wysokim
standardzie, wyposażonym w świetlice ze sprzętem multimedialnym.

5. WYŻYWIENIE
Posiłki przygotowywane są codziennie w naszej kuchni – jedzenie jest smaczne i zdrowe, a menu
układane jest przez dietetyka specjalnie z myślą o obozach rekreacyjno-sportowych. Gwarantujemy cztery
różnorodne posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), bogate w warzywa i owoce. Jest możliwość
wyboru diety bezglutenowej lub wegetariańskiej. Nie prowadzimy diet wykluczających pojedyncze
składniki żywieniowe. Deklarację wyboru diety składają rodzice w karcie kwalifikacyjnej.
Nie ma możliwości zmiany wyboru diety w trakcie trwania turnusu.

6. NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA OBOZU
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Śpiwór.
Plecak, torba turystyczna lub walizka.
Obuwie: kalosze, obuwie sportowe, klapki oraz buty do wody.
Dres sportowy, długie i krótkie spodnie, sweter, polar, ciepła kurtka, płaszcz lub kurtka
nieprzemakalna, czapka przeciwsłoneczna.
Przybory toaletowe, bielizna osobista oraz strój kąpielowy i ręcznik plażowy.
Latarka oraz zapasowe baterie!
Bidon.
Mile widziane są różnorodne instrumenty muzyczne
Wartościowe sprzęty i urządzenia (aparaty fotograficzne, laptopy, drogie telefony komórkowe, tablety
itp.) można zabrać wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Rzeczy cenne i wartościowe, w tym pieniądze, można przekazać do depozytu opiekunom.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie i zniszczenie rzeczy wartościowych
nie oddanych do depozytu.
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l) Zalecamy oznakowanie osobistych rzeczy (szczególnie młodszym dzieciom), gdyż często uczestnicy
nie rozpoznają swoich kurtek, swetrów itd.
UWAGA! Dysponujemy ograniczonym miejscem na bagaż – prosimy o nieprzekraczanie rozmiaru
jednej średniej walizki i niedużego bagażu podręcznego
Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
Harsz 66, 11-610 Pozezdrze
skr. poczt. 1
(oraz imię i nazwisko dziecka i numer obozu)

Adres obozu:

Zachęcamy do wysyłania listów do swoich dzieci!

(prosimy o nieprzesyłanie paczek)

Informacja i załatwianie wszystkich spraw związanych z Akcją Letnią:




od 24.01 do 24.06.22 r. w UCZESTNICTWIE pok. 120
poniedziałek – piątek w godz. 15.00 – 19.00,
sobota w godz. 9.00 – 14.00.
od 27.06.22 r. w SEKRETARIACIE pok. 203
poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 15.00, tel. 22 656-70-23

7. ZEBRANIA Z RODZICAMI
Zebrania z rodzicami planujemy zorganizować on-line (temsy) w następujących terminach,
każdorazowo o godzinie 19.00:
I turnusu
16 maja 2022 r. (poniedziałek)
II turnusu
18 maja 2022 r. (środa)
III turnusu
17 maja 2022 r. (wtorek)
IV turnusu
19 maja 2022 r. (czwartek)

8. TURNUSOWE WYJAZDY I POWROTY
Zbiórki o godz. 8.00 przed Pałacem Młodzieży:





I turnus 26.06 (niedziela),
II turnus 10.07 (niedziela),
III turnus 24.07 (niedziela),
IV turnus 07.08 (niedziela).
PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!

Powroty około godziny 17.00 przed Pałac Młodzieży:





I turnus 09.07 (sobota)
II turnus 23.07 (sobota)
III turnus 06.08 (sobota)
IV turnus 20.08 (sobota)
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie
dr Bartłomiej Krynicki
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