
OBÓZ ZIMOWY  szachowy z nartami 
 

11- 18 lutego 2017 r. 

Ośrodek Wypoczynkowy „Marysieńka” Lewin Kłodzki ul. Wodna 3. 

35 uczestników i 4 osoby kadry. Kierownik obozu: Anna Domaradzka-Żyła. 

Pozostała kadra: Wiesław Janocha, Janusz Żyła i Michał Dzikowski. 
 

Koszt 885 zł/ osoby 

W tym: transport w obie strony, pobyt - pokoje z łazienkami, 4 posiłki dziennie, 4 razy wyprawa do Zieleńca na narty 

(sanki), opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, wycieczka do Kudowy Zdrój, Aquapark „Wodny Świat”- 2 godz., 

Hala Sportowa - 2 godz., turniej szachowy - klasyfikacyjny, turnieje błyskawiczne, dyskoteki, karaoke, spotkanie z 

podróżnikiem, ognisko i inne. 
 

11.02.2017 (godz. 12.00) odjazd z parkingu przy ul. Mieszczańskiej, powrót 18.02.2017 godz.11.30 jw. 
 

W cenie obozu nie uwzględniono karnetów na wyciągi i wynajęcie instruktorów narciarskich. 

Karnety ok 40 zł na 4 godz. (dzieci poniżej 10 lat), 50 zł dla dzieci powyżej 10 lat, instruktor narciarski ok 25-30 zł za 

4 godz. (grupy ok. 10 osób). 

Możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu w ośrodku 120 zł za komplet (obowiązkowy kask – w komplecie gratis, 

za sam kask 25 zł). 

Za pakiet narciarski zbierzemy pieniądze w opisanych kopertach podczas zebrania. 
 

Zgłoszenia mailowe a.zyla@poczta.fm 
 

Zaliczka - 300 zł płatna do 5 stycznia 2017 na konto Kamil Cierczek 48 1240 6700 1111 0010 4601 3515 - 
imię i nazwisko dziecka z dopiskiem obóz szachowy, pozostała część płatna do 2.02.2017. 
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