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MIĘDZYNARODOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE  2022 

Miejsce i termin Wiek dzieci Cena* Informacje / Program 

 
 

 
 
 

POLSKA 
M o r z e  B a ł t y c k i e  

 

MYC 
Rogowo 

 
 

T e r m i n :  

16 .07 -30 .07  

13-16 lat 

 
 
/dzieci które nie 

ukończyły 17 roku 
życia na dzień 
zakończenia 

obozu/ 

2.500 PLN  
 +  

koszt  
transportu 
PKP lub 

autobusem 
rejsowym  

Multinational Youth Camp - MYC Rogowo: obóz organizowany w Polsce 
dla młodzieży z 4-5 krajów (ok. 100 uczestników). 
Obóz w Rogowie to doskonały wybór na początek przygody z obozami 
międzynarodowymi dla dzieci, które chcą przełamać barierę językową i 
poznać młodzież z innych państw Europy. Atrakcyjny program pobytu. Grupy 
międzynarodowe mieszane (w każdej grupie i pokojach młodzież różnych 
narodowości), wychowawcy z każdego kraju uczestniczącego w obozie. 
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie 
komunikatywnym. 
Program pobytu: zajęcia kulturalno-sportowe, gry i atrakcje sportowe, 
zespołowe, boule, aquapark, wycieczki (Szczecin, Kołobrzeg, Mrzeżyno), 
plażowanie, dyskoteki, ogniska i inne atrakcje. 
Zakwaterowanie: budynek kolonijno-wczasowy. 
W cenie: program pobytu, ubezpieczenie NNW, opieka wychowawców 
w czasie pobytu oraz podróży. 
Dodatkowo płatne: transport grupowy z/do Warszawy pociągiem PKP lub 
autobusem rejsowym.  
Istnieje możliwość dowozu/odbioru dziecka do/z miejsca postoju na trasie 
pociągu/autobusu lub miejsca obozu - zgłoszenia innej formy transportu niż grupowy z/do 
W-wy należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem (po dokonaniu rezerwacji i zakupie 
biletu grupowego nie będzie możliwości zwrotu). 
 

Informacja: 
w obozie będą mogły uczestniczyć dzieci na zasadach obowiązujących osoby 

przyjeżdżające do Polski ze strefy Schengen (w pełni zaszczepieni lub przebadani /test 
na koszt opiekunów prawnych dziecka/ lub ozdrowieńcy) oraz zgodnie z innymi 

zasadami, które będą obowiązywać organizatorów wypoczynku na terenie naszego kraju.  
Zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej. 

(osoby zakwalifikowane będą informowane o zasadach poprzez e-mail) 

 

 
 
 
 

AUSTRIA  
S a l z b u r g  

 

ICC 
Zel l  am See  

 
 

T e r m i n :  

23 .07 -06 .08  

 

15-17 lat  
 

 
/dzieci które nie 

ukończyły 18 roku 
życia na dzień 
zakończenia 

obozu/ 

2.900 PLN  
+  

koszt  
transportu  
lotniczego 

International CLIMS Camp - ICC Zell am See: obóz organizowany dla 
młodzieży z kilku krajów (tzw. duży obóz ICC). Bogaty program pobytu 
oferuje mnóstwo różnorodnych atrakcji oraz sprzyja integracji młodzieży. 
Obóz umożliwia wykorzystanie znajomości języka angielskiego w praktyce 
podczas codziennych aktywności. Grupy wielonarodowe mieszane (w każdej 
grupie i pokojach młodzież różnych narodowości), wychowawcy z każdego 
kraju uczestniczącego w obozie. 
Wymagana dobra znajomość języka angielskiego - językiem komunikacji 
na obozie jest wyłącznie angielski. 
Program pobytu: zajęcia kulturalno-sportowe, gry i zabawy zespołowe, 
zwiedzanie i wycieczki (Salzburg, Kitzsteinhorn), ścianki wspinaczkowe, 
trampoliny, zjeżdżalnie, dyskoteki i wiele innych atrakcji. 
Zakwaterowanie: Club Kitzsteinhorn. 
W cenie: program pobytu, ubezpieczenie grupowe (NNW, KL), opieka 
wychowawców w czasie pobytu oraz podróży. Transport z/na lotnisko 
(Monachium lub Salzburg) do/z miejsca obozu (zabezpiecza organizator 
niemiecki). 
Dodatkowo płatne:  transport grupowy lotniczy z/do Warszawy. 
Transport indywidualny należy zgłosić do DSS z odpowiednim wyprzedzeniem 
(po dokonaniu rezerwacji i zakupie biletów dla grupy nie będzie możliwości zwrotu). 
 

Informacja od organizatora zagranicznego z Niemiec: 
w obozie będą mogły uczestniczyć dzieci zgodnie z zasadami określonymi jako „3G”  

(w pełni zaszczepione lub przebadane /test na koszt opiekunów prawnych dziecka/ lub 
ozdrowieńcy) oraz innymi zasadami, które będą obowiązywać w kraju wypoczynku.  

Zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej. 

(osoby zakwalifikowane będą informowane o zasadach poprzez e-mail) 

* 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, program). 
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WAŻNE INFORMACJE 

 
 W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w Europie oraz wprowadzanych w tym zakresie przepisów 

i obostrzeń - obozy międzynarodowe mogą zostać odwołane przez organizatora lub mogą być wprowadzane różne 

obostrzenia stosownie do obowiązujących przepisów.  

 Liczba miejsc ograniczona - obowiązuje kwalifikacja na obozy. Wyniki kwalifikacji oraz wszelka korespondencja 

i dokumenty w sprawie obozów przesyłane będą wyłącznie poprzez sieć Internet - na wskazane we wnioskach adresy 

internetowe e-mail. W przypadku niezagospodarowania pełnego limitu miejsc, przyjmowane będą również zgłoszenia od 

osób nieuprawnionych (tj. spoza środowiska wojskowego). 

 W przypadku braku zainteresowania poszczególnymi projektami obozowymi będą one odwołane. 

 Aktualizacja ofert zamieszczana będzie na bieżąco na stronie internetowej portalu Wojsko-Polskie.pl oraz portalu RON. 

 

 

WNIOSEK NA WYPOCZYNEK 

 
WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ DO DYREKTORA DEPARTAMENTU SPRAW SOCJALNYCH  

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

 

ZGŁOSZENIA NA MIĘDZYNARODOWE OBOZY PRZYJMOWANE BĘDĄ 

od 21 GRUDNIA 2021 r.  -  do 15 MARCA 2022 r. 
 

wniosek wg wzoru można składać: pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem lub w Punkcie Podawczym MON  

lub w kancelarii jawnej odsługującej DSS MON - należy wybrać jedną z form  (dane teleadresowe poniżej) 

 
 

AKTUALNY WZÓR WNIOSKU - FORMULARZ NA ICC/MYC DOSTĘPNY: 
 

na stronie internetowej portalu  
Wojsko-Polskie.pl 

www.wojsko-polskie.pl/socjalno-wypoczynkowa/ 
(z poziomu strony głównej: zakładka: „A Ty?” następnie klikamy w „Jestem” i 

na dole strony wybieramy „Działalność socjalno-wypoczynkowa”) 

na stronie Departamentu Spraw Socjalnych 
MON w resortowym portalu informatycznym 

DSS MON dokumenty - zakładka „Inne dokumenty (pliki)” 

w siedzibie Departamentu Spraw 
Socjalnych MON 

Warszawa, Al. Niepodległości 218 

(wniosek musi zawierać własnoręczny podpis osoby wnioskującej o wypoczynek dziecka) 

 

 

 

DANE TELEADRESOWE 

 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 
 DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH 
 Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa 

 

 e-mail:  dssoow@mon.gov.pl  
 

 nr tel.:   (+48)  261-874-684   lub 261-874-804 

 nr fax:  (+48)  261-846-651   (sekretariat) 

  (+48)  261-874-189, 261-874-789   (kancelaria jawna) 

http://www.wojsko-polskie.pl/socjalno-wypoczynkowa/
http://witryna.ron.int/?DSS&strona=dokumenty

