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INFORMACJA O ZIMOWISKU WYPOCZYNKOWO-NARCIARSKIM 

AKADEMIA  SAMORZĄDNOŚCI 

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa zaprasza do udziału                 
w 10-dniowym zimowisku wypoczynkowo – narciarskim z elementami szkoleniowymi dot. 
samorządu uczniowskiego organizowanego w miejscowości Murzasichle k/ Zakopanego. 

TERMIN:  19 lutego – 28 lutego 2016 r. 
Zbiórka uczestników w dniu 19.02.2016 w miejscu wskazanym przez organizatora po 
dokonaniu zgłoszenia. 
UWAGA - Uczestnicy obozu są zobowiązani przyjechać na miejsce zbiórki we własnym 
zakresie. 
 

KOSZT   ZIMOWISKA:  898zł 

MIEJSCE: Murzasichle,  gmina Poronin  koło Zakopanego 

pobyt w nowym drewnianym budynku, położony w odległości 100m od głównej drogi, 300m 
od stoku narciarskiego. Nocleg w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, dostęp do 
Internetu /wi-fi/, sala telewizyjna z kominkiem, wyżywienie organizowane na terenie ośrodka. 
 

ZAPEWNIAMY 

 - całodzienny, atrakcyjny program, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, 
 - zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, 
 - transport pociągiem, 
 - całodzienne wyżywienie – 3 posiłki dziennie, 
 - wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 
 - obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Gdańsku - ubezpieczenie NW 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

- Przesłanie wypełnionej ankiety  na adres e-mailowy: biuro@fundacjaperspektywa.org    
  najpóźniej do 10 lutego 2016 r. – o kwalifikacji na obóz decyduje kolejność zgłoszeń. W  
  przypadku wyczerpania miejsc uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową.  
- kwalifikacji uczestnika zimowiska Fundacja dokona po przesłaniu zgłoszenia o czym    
  poinformuje rodziców telefonicznie lub e-mailowo.  

  - Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji uczestnika należy wpłacić na konto Fundacji Bank  
  Gospodarki Żywnościowej SA 21203000451110000003980510 -  200 zł  zadatku i wysłać  
  prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną wraz z akceptacją regulaminu  
  zimowiska,  pod adres Gdańsk 80-513 ul. Orla 3a/10 (do pobrania na stronie www.  
  fundacjaperspektywa.org w zakładce Akademia Samorządności – zimowisko.)               
  Zapisy: e-mail: biuro@fundacjaperspektywa.org,  tel. 664 521 904, Kartę kwalifikacyjną    
  należy odesłać  pod  adres 80-513 Gdańsk, ul. Orla 3a/10. 
- Kwotę 698zł należy wpłacić na konto fundacji do dnia 15 lutego 2016r. 
 

W programie 

Jazda na nartach, gry i zabawy,  wieczorne ogniska i kominki, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
oraz elementy szkolenia dot. samorządów uczniowskich. 
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