Polski Związek Krótkofalowców
Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych

w Poroninie

Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych 2015r.
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Członków PZK , Ogólnopolskiego Klubu ARDF
oraz klubów krótkofalarskich
Sporty Łączności w rozumieniu to m.in. prowadzenie łączności na radiostacji ,
radioorientacja/radiolokacja /biegi na orientację/ , praca w sieci radiowej. Przygotowanie
do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowca.
Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską oraz opiekę
medyczną. Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.
UWAGA !
W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej
koszt naszego obozu wyniesie tylko 50% :
650zł.-dla dzieci członków PZK, Klubu
700zł.- dla pozostałych
Termin 20.07.2015. do 02.08.2015 r.
Wiek uczestnika ograniczony 7 do 18 lat
Rezerwacja miejsca na obozie po otrzymaniu przedpłaty w kwocie 300zł
do 10.05.2015 r. decyduje kolejność zgłoszeń

Karty zgłoszenia uczestnika są dostępne na tej stronie.
Miejsce: Poronin - Pensjonat "Bukowy Gaj"
W programie:
Zajęcia z radiopelengacji
Zajęcia z biegów na orientację
Praca na radiostacji klubowej , praca z Tatrzańskiego Parku Narodowego
Praca w sieci radiowej
Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowców
Zajęcia kulturalno rekreacyjne
o Igrzyska obozowe
o Ogniska
o Turnieje
7. Wycieczki:
o Wycieczka na Gubałówkę
o Wycieczka do Zakopanego
o Wycieczka na basen
o Wycieczka do Doliny Kościeliskiej
o Wycieczka do Doliny Chochołowskiej
o Piesze wycieczki po okolicy
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Przyjazd w dniu 20.07.2015r. (poniedziałek) do godz. 14.00 na obiad.
Wyjazd w dniu 02.08.2015 r. (niedziela )

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polski Związek Krótkofalowców
nazwa banku:

PKO BP
Nr : 33144012150000

000001950797

z dopiskiem : Obóz Szkoleniowy + imię i nazwisko uczestnika
Na dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać dane uczestnika. Kopię dowodu wpłaty
lub przelewu dołączyć do dokumentów - skanów
Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty przesłać na adres :
elektronicznie e-mail

sq2lic@interia.pl

Dojazd na miejsce obozu – Poronin we własnym zakresie.
Będzie zorganizowany przejazd z opiekunami PKP na trasie Gdynia-Poronin
(zgłoszenie chęci przejazdu zorganizowanego pociągiem należy zgłosić do dnia 20 maja
2015r,)
Mapka dojazdowa poniżej.
W razie problemów lub wątpliwości wystarczy kontakt telefoniczny.
Tel. 509 951 345

Miejsce zakwaterowania-obozu
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Ważne dokumenty:
Karta kwalifikacyjna

Karta zgłoszenia

-

-

Kontakt:
Joanna Karwowska
sq2lic@interia.pl
509 922 485

