
Pałac Młodzieży w Warszawie od 63 lat organizuje, zgodnie z wymogami MEN, bezpieczny 
i niezapomniany wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 
Proponuje 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 
i lekarza. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW. Ośrodek jest zamknięty i chroniony.

I    ����u� 02.07. -  18 .07. 2018r.     kierownik:  Magdalena Ciechańska

�I   ����u� 19 .07. -  04.08. 2018r.  kierownik:  Wioletta  Bąk-Gołębiewska

��I  ����u�  05.08.  -  21.08. 2018r.    kierownik:  Bartłomiej Krynicki

O��ła�noś� z� 17-��i��� ����u� ��no��:
      
- dla uczestników Pałacu Młodzieży     2.150,-  
 I   rata      1.100,-       przy zapisie
 II  rata      1.050,-       płatna do  21.05.2018 

- dla dzieci spoza Pałacu Młodzieży      2.300,-  
 I   rata      1.100,-       przy zapisie
 II  rata      1.200,-       płatna do  21.05.2018

W���:
uczestnicy  Pałacu  urodzeni 
od  01.01.2003r.  do 31.12.2010r. 

chętni spoza Pałacu  urodzeni  
od  01.01.2004r. do 31.12.2009r.

A��e� �b���:
Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
11-500 Giżycko, skr. Pocz. 64
oraz: imię i nazwisko dziecka i numer obozu.
Bardzo zachęcamy  do wysyłania listów do swoich dzieci!

Informacja i wszystkie sprawy związane  
z Akcją Letnią załatwiane będą:
• od 07.03. do 22.06.18 r. w pok. 120
   poniedziałek – piątek w godz. 15.00-19.00,
   sobota w godz. 9.00 – 13.30.

�IE�B��NE �����AŻ��IE �����STE U�Z�S����A ��O�U 
1. Śpiwór.
2. Plecak, torba turystyczna lub walizka.
3. Obuwie: kalosze, obuwie sportowe oraz klapki. 
4. Dres sportowy, długie i krótkie spodnie, sweter, polar, ciepła kurtka, płaszcz lub kurtka 
nieprzemakalna, czapka przeciwsłoneczna.
5. Przybory toaletowe, bielizna osobista oraz strój kąpielowy i ręcznik plażowy.
6. Latarka oraz zapasowe baterie. 
7. Mile widziane są różnorodne instrumenty muzyczne. 
8. Wartościowych sprzętów i urządzeń ( aparaty fotograficzne, laptopy, drogie telefony komórkowe, 
tablety itp.) można zabrać wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9. Rzeczy cenne i wartościowe, w tym pieniądze, można  przekazać do depozytu opiekunom. 



T��B �A�A������A �P��W ��O���Y�H:
1. Na obozy  pracowni wstępne zapisy przyjmują instruktorzy na zajęciach. Od 12 marca rozpoczyna się 
załatwianie formalności związanych z wyjazdem z  pracownią,  wpłata I raty wg list od instruktorów.
2. Od 07 marca zapisy na listy obozowe oraz przyjmowanie wpłat w kasie dla uczestników PM i chętnych  
spoza Pałacu Młodzieży na  obozy ogólne i profilowane.
3. Wstępna rezerwacja miejsca jest dokonywana na trzy dni, następnie po okazaniu dokumentu wpłaty 
zainteresowany otrzymuje kartę zdrowia i wypełnioną, zwraca najpóźniej do 25.05.2018r. Wszelkie 
formalności załatwiane są w pok. 120 na parterze.
4. Wniesienie pełnej wpłaty  i złożenie karty zdrowia jest warunkiem wpisania dziecka na ostateczną listę 
obozową. Organizator  zastrzega sobie  prawo  zmiany  numeracji obozów oraz  przydziałów  uczestni-
ków  do  obozów.
5. Organizator ma prawo nie zakwalifikować dziecka na obóz jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić 
właściwej opieki ze względu na przewlekłą chorobę dziecka. 
6. Dowód wpłaty II raty należy  okazać w  ciągu trzech dni od dokonania operacji lub przesłać faksem  
na numer (22) 656-66-68 lub mail:  uczestnictwo@pm.waw.pl
7. Niedopełnienie warunków rezerwacji i płatności jest jednoznaczne  z rezygnacją z obozu 
i będzie rozpatrywane zgodnie z warunkami rezygnacji.
8. Uczestnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego (brak numeru PESEL) zobowiązani są do wykupie-
nia we własnym zakresie ubezpieczenia na terenie RP lub posiadana dokumentu upoważniającego 
do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia kosztami leczeniem zostaną obciążeni 
rodzice/opiekunowie uczestnika.
9. Uczestnika obozu może odebrać TYLKO rodzic lub opiekun prawny. W innych przypadkach  rodzic 
lub opiekun prawny wystawia PISEMNE upoważnienie innej osobie pełnoletniej. Zgodność podpisu musi 
być poświadczona w sekretariacie Pałacu Młodzieży pok.203.
10. Kasa Pałacu Młodzieży (pok.119) czynna:   
do  16.06.2018r.   poniedziałek - piątek   godz.  15.00 - 19.00, sobota godz. 09.30 - 13.30 
od  18 do 28.06.2018r.    poniedziałek - piątek   godz.  14.00 – 18.00  
11. Kasa Pałacu Młodzieży będzie nieczynna w dniach:
 30-31.03.2018r.,  02.05.2018r.
12. Wpłat można dokonać również na konto
                 43 1030 1508 0000 0005 5009 2115
Pałac Młodzieży w Warszawie: 00-901 Warszawa   Pl. Defilad 1 (PKiN).
13. Opis przelewu powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, miejsce  wyjazdu  Pieczarki, 
numer turnusu. 
14. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest pełna wpłata i wypełnienie wniosku, który należy złożyć 
w sekretariacie Pałacu Młodzieży nie później niż 7 dni po dokonaniu wpłaty.
15. Dzieciom przyjmującym stale leki rodzice/opiekunowie zapewniają  lekarstwa na okres trwania turnu-
su. W dniu wyjazdu lekarstwa należy zdeponować u przedstawiciela służby zdrowia wraz z:
• lekarskim zaświadczeniem - zaświadczeniem o sposobie podawania leków,
• pisemnym upoważnieniem od rodziców/opiekunów do ich podawania.
16. W przypadku ciężkiego  urazu lub choroby  wymagającej dłuższego leczenia, rodzice/opiekunowie 
zobowiązani są do odbioru dziecka z obozu.
17. W czasie trwania obozu rodzice/opiekunowie  mogą skontaktować się wychowawcami, dzwoniąc 
do sekretariatu Ośrodka tel.(87) 428-27-27.   

P��G��M
Malowniczy krajobraz jezior i lasów na pewno zachęca do aktywności  i wypoczynku. 
Tradycja obozów w Pieczarkach sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z takim doświadcze-
niem możemy zaproponować nie tylko  bezpieczny i niezapomniany wypoczynek Państwa 
dzieciom, ale przede wszystkim bogatą i różnorodną ofertę programową.  Liczne imprezy 
integracyjne dla wszystkich uczestników obozu sprawią, że Państwa dzieci szybko zaaklimatyzu-
ją się i zaczną żyć obozową rzeczywistością. Na naszych obozach nie ma czasu na nudę, czas 
wypełniony jest od rana do wieczora. Organizowane są zawody sportowe, Igrzyska Olimpijskie, 
różnorodne gry zespołowe i terenowe. Będzie to: ”pieczarkowanie”, festyny, regaty żeglarskie 
i kajakowe, ogniska, zawody pływackie, konkursy oraz rywalizacja między obozami. Podczas 
pobytu dzieci rozwiną swoje zainteresowania i udoskonalą swoje umiejętności. 
Nasi wychowawcy organizują również czas poza Ośrodkiem. Wycieczki piesze, rejsy łodziami 
DZ, pływanie rowerkami wodnymi, czy zajęcia na kąpielisku – wszystko pod okiem instruktorów 
danej specjalizacji.
Do dyspozycji uczestników mamy: boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, siatkówki plażowej, 
koszykówki. Oprócz kompleksów sportowych, dysponujemy  świetlicami ze sprzętem multime-
dialnym. Dzięki bogatemu i różnorodnemu wyposażeniu mamy możliwość organizowania 
dyskotek, projekcji filmowych, konkursów muzycznych, warsztatów artystycznych i tematycz-
nych. Prowadzone są warsztaty z pierwszej pomocy. Wszystkie zajęcia odbywają się w przyjaznej 
atmosferze, w maksymalnie 18-osobowych grupach wiekowych. 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. 

����ATE�����IE
Uczestnicy obozu mieszkają  w namiotach typu NS (5-6 osobowe) z drewnianą podłogą, ociepla-
ną podpinką. Namioty wyposażone są w łóżka polowe (typu ,,kanadyjka”), materac, poduszkę, 
dwa koce oraz pościel. Należy zabrać tylko 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. 

�Y���I��IE
Posiłki przygotowywane są codziennie w naszej kuchni, 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. Proponujemy dodatkowo 
ciepłe przekąski oraz bar sałatkowy. Jest możliwość wyboru diety bezglutenowej lub wegetariań-
skiej. Ze względów organizacyjnych  nie prowadzimy diet wykluczających poszczególne składni-
ki żywieniowe. Deklarację wyboru diety składają rodzice w karcie kwalifikacyjnej przed wyjazdem.
Nasze jedzenie jest smaczne, zdrowe, a przede wszystkim menu układane jest w sposób 
przemyślany. Prosimy zatem o nieprzesyłanie paczek żywnościowych, gdyż zakłócają one 
prawidłowy bilans żywieniowy. Informujemy, że wszystkie paczki przychodzące otwierane 
są komisyjnie w obecności adresata. 

�����Y RE����A��I  I  �W�O�U ��SZ��W :
W przypadku rezygnacji z wyjazdu, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNY, Pałac  potrąca koszty 
poniesione w związku z dokonanymi już przygotowaniami. Za rezygnację z wyjazdu uznaje się też: 
niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, niewpłacenie II raty odpłatności, niestawienie się 
w dniu wyjazdu.
Kwoty potrąceń:
• do  23.05.2018 r. potrąca się  150 złotych, 
• po  01.06. 2018r. zwraca się  500 złotych.
• W przypadku skrócenia czasu pobytu na obozie będzie zwracana wyłącznie  niewykorzystana 
stawka żywieniowa.

 

Z��r��i� � ro��ic��� o��ęd� ��� � go������ 19:�0 � S��� Wid��i�k����  ��I.
• I   turnus  - 21 maja 2018 r. 
• II  turnus  - 22 maja 2018 r.
• III turnus  - 23 maja 2018 r.

�U�����WE  ���A��Y  I  ��W�O�Y.
Wyjazdy w dniu rozpoczęcia turnusu   o  godz.  7.30   sprzed  Pałacu Młodzieży.
                                (autokary nie czekają na spóźnialskich)
 Powroty ostatniego dnia pobytu  godz. 19.00 -19:30 przed Pałac Młodzieży.

Zasa�� u��es��ic�w� � Ak��� Le����� P�ła�� Mło������ � W�r�z����  2018 �.
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