MIĘDZYNARODOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE 2019
Kraj Miejscowość

PORTUGALIA
ICC Al ma da
(k. Lizbony)

HISZPANIA
ICC Santona
(Kantabria)

CZECHY
ICC Bítov

POLSKA
MYC Rogowo
(n. Morzem
Bałtyckim)

NIEMCY
MNYC Inzell
(Bawaria)

(* )

Termin

15.07- 29.07

01.07 –15.07

22.07 – 03.08

03.08- 17.08

20.07– 03.08

Wiek

15-17 lat

14-17 lat

13-17 lat

13-16 lat

12-17 lat

Koszt (*)

2.488 PLN
+
koszt transportu
lotniczego

2.791 PLN
+
koszt transportu
lotniczego

1.853 PLN
+
koszt transportu
autobusem
rejsowym lub
PKP

1.720 PLN
+
koszt transportu
autobusem
rejsowym lub
PKP

4.070 PLN
(dojazd
indywidualny)

Informacje/Program
Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Obóz
organizowany dla młodzieży z ok. 10 narodowości (tzw. duży obóz). Grupy
międzynarodowe (mieszane).
Program pobytu: zajęcia kulturalno-sportowe, gry sportowe zespołowe, sporty
wodne, zwiedzanie i wycieczki, camping, strzelanie, judo, rejs statkiem,
karaoke, kino, zumba, dyskoteki i wiele innych atrakcji.
Zakwaterowanie na terenie wojskowej bazy szkoleniowej.
W cenie ponadto: ubezpieczenie grupowe i opieka wychowawcy w czasie
pobytu oraz podróży, transport z/na lotnisko w Portugalii do/z obozu
(zabezpiecza organizator portugalski).
Transport grupowy - lotniczy z/do Warszawy - dodatkowo płatny.
Wymagana znajomość języków: hiszpańskiego
(umożliwiającego
komunikację) i angielskiego. Grupy międzynarodowe (mieszane).
Program pobytu: sporty wodne, pływanie, gry i zabawy zespołowe, biwak,
trekking, wycieczki i zwiedzanie.
Zakwaterowanie na terenie wojskowej bazy szkoleniowej w Santona (pokoje
2-osobowe).
W cenie ponadto: ubezpieczenie grupowe, opieka wychowawcy w czasie
pobytu oraz podróży, transport z/na lotnisko w Bilbao lub Santander oraz do/z
obozu (zabezpiecza organizator hiszpański).
Transport grupowy - lotniczy z/do Warszawy - dodatkowo płatny.
Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Obóz dla młodzieży
z kilku narodowości. Grupy międzynarodowe (mieszane). Obóz z motywem
przewodnim nawiązującym do czasów średniowiecznych.
Program pobytu: wycieczki i zwiedzanie (VIDA! Science Center Brno,
Znojmo, muzeum motoryzacji, zamki), sporty i zabawy zespołowe, gry
laserowe i „virtual reality”, minigolf, pływanie, rowery.
Zakwaterowanie: 4-osobowe bungalowy.
W cenie ponadto: ubezpieczenie grupowe i opieka wychowawcy w czasie
pobytu oraz podróży, transport w kraju organizatora do/z obozu (zabezpiecza
organizator czeski).
Transport grupowy - autobusem rejsowym lub pociągiem PKP (z/do
Warszawy) - dodatkowo płatny. Istnieje możliwość dowozu/odbioru dziecka
do/z miejsca postoju na trasie autobusu/pociągu (na terenie Polski).
Wymagana znajomość języka angielskiego. Obóz organizowany w Polsce dla
młodzieży z ok. 6 narodowości na bazie AMW REWITA w Rogowie. Grupy
międzynarodowe (mieszane).
Program pobytu: zajęcia kulturalno-sportowe, gry sportowe, zespołowe,
wycieczki rowerowe, plażowanie, dyskoteki, ogniska, aquapark, wycieczki
(Kołobrzeg, Szczecin, Mrzeżyno).
Zakwaterowanie w budynkach kolonijno-wczasowych.
W cenie ponadto: ubezpieczenie grupowe i opieka wychowawców w czasie
pobytu oraz podróży.
Transport grupowy - autobusem rejsowym lub pociągiem PKP (z/do
Warszawy) - dodatkowo płatny. Istnieje możliwość dowozu/odbioru dziecka
do/z miejsca postoju na trasie autobusu/pociągu.
Obóz sportowo-językowy połączony z nauką języka angielskiego lub
niemieckiego Wymagana znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego
na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się z opiekunami i lektorami
- dwujęzyczne środowisko (dominujący język komunikacji – angielski).
Program pobytu: zajęcia sportowe i zabawy zespołowe, wycieczki
(Monachium, Salzburg) plus intensywny kurs angielskiego (w oparciu o Anglia
Examinations) lub niemieckiego (oparty na 4 z 6 poziomów Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia - A1, A2, B1 i B2). Klasy z językiem angielskim
lub niemieckim. Organizator zapewnia test językowy, certyfikowanych
nauczycieli, materiały szkoleniowe, monitorowanie postępów w nauce.
W obozie nie uczestniczą polscy wychowawcy.
Zakwaterowanie: drewniane bungalowy (10-12 osobowe).
Transport indywidualny - dojazd na koszt własny.
Uwaga: prosimy dopisać na wniosku preferowany kurs językowy: angielski lub
niemiecki.

Informujemy, że ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników obozu, liczby zatrudnianych wychowawców oraz kursu Euro.
Zastrzega się również możliwość wprowadzania zmian do oferty (miejsca, terminy).

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYPOCZYNEK:
 Zgłoszenia na międzynarodowy obóz w Hiszpanii przyjmowane będą:
 Zgłoszenia na międzynarodowy obóz w Portugalii przyjmowane będą:
 Zgłoszenia na pozostałe obozy międzynarodowe przyjmowane będą:

od 3 grudnia 2018 r.
od 3 grudnia 2018 r.
od 3 grudnia 2018 r.

do 14 stycznia 2019 r.
do 30 stycznia 2019 r.
do 30 marca 2019 r.

Wnioski na wypoczynek należy składać do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Formularz zgłoszeniowy - wniosek na udział dziecka w obozie międzynarodowym zamieszczony jest na stronie internetowej:
www.wojsko-polskie.pl /zakładka: twoja armia/działalność socjalno-wypoczynkowa oraz na stronie Departamentu Spraw Socjalnych
na wewnętrznym resortowym portalu informatycznym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kwalifikacja na obozy. Wyniki kwalifikacji oraz wszelka korespondencja w tym
zakresie przesłane będą na adres e-mail wskazany przez Państwa na ww. wniosku.

UWAGI:
 W przypadku niezagospodarowania pełnego limitu miejsc oferowanych przez partnerów zagranicznych, przyjmowane będą
również zgłoszenia od osób nieuprawnionych (spoza resortu ON) - w następujących terminach: po 7 stycznia (Hiszpania),
po 15 stycznia (Portugalia), po 15 marca (pozostałe obozy).
 W przypadku braku zainteresowania poszczególnymi projektami obozowymi będą one odwołane po 31 marca 2019 r.
 W obozach nie mogą uczestniczyć dzieci, które na czas rozpoczęcia oraz w trakcie trwania obozu będą miały ukończone 18 lat
(17 lat w przypadku MYC Rogowo).

DANE TELEADRESOWE:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Departament Spraw Socjalnych
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
e-mail: dssoow@mon.gov.pl
Tel.: (+48) 261-874-684, 261-874-804, 261-874-112
Fax: (+48) 261-874-316
Aktualizacja oferty zamieszczana będzie na stronie: www.wojsko-polskie.pl (zakładka: twoja armia/działalność socjalno-wypoczynkowa) oraz na stronie
Departamentu Spraw Socjalnych w wewnętrznym resortowym portalu informatycznym.

