
Termin obozu – 17-26.08.2020 r. 

Miejsce obozu – Ośrodek Wypoczynkowy STEPOL w Bachotku 87-312 Pokrzydowo 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju obóz zorganizowany będzie zgodnie z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej 

a obejmować będą przede wszystkim: 

- ograniczona liczba dzieci w grupie do 14 osób na jednego instruktora, 

- ograniczenie liczby osób w pokojach (3 osoby) i w domkach (5 osób), 

- dostosowanie stołówki oraz sposobu wydawania posiłków do wymogów, 

- dodatkowe sprzątanie oraz dezynfekcja obiektu i sprzętu, 

- ograniczenie odwiedzin osób z zewnątrz oraz nie organizowanie wycieczek wyjazdowych, 

- zapewnienie uczestnikom obozu środków do dezynfekcji a w razie potrzeby środków ochrony 

indywidualnej, 

- wzmożoną czujność instruktorów i opiekunów dotyczących zachowania środków ostrożności w 

tym zachowania dystansu społecznego, 

- zapewnienie izolatorium dla osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, 

- oraz inne wynikające z wytycznych GIS 

 



Ośrodek Wypoczynkowy STEPOL w Bachotku położony jest na terenie pojezierza 

brodnickiego w powiecie brodnickim, nad malowniczym jeziorem Bachotek otoczonym lasami  około 

80 km od Torunia i 20 km od Brodnicy. 

Koszt obozu to 1 250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt zł) i obejmuje: 

- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych lub w 4-5 osobowych domkach typu Brda z 

pełnym węzłem sanitarnym, 

- wyżywienie 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja oraz podwieczorek podawany 

przy obiedzie, 

- opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej i instruktorskiej, 

- opiekę ratownika wodnego podczas kąpieli w jeziorze, 

- transport uczestników oraz rowerów, 

- ubezpieczenie NNW, 

- koszulkę obozowicza, 

- zajęcia programowe, które obejmować będą – codzienne wycieczki rowerowe 

malowniczymi szlakami Pojezierza Brodnickiego, piesze wycieczki, zajęcia na kajakach na 

jeziorze Bachotek oraz przyległych jeziorach (Strażym, Zbiczno), zespołowe gry sportowe 

oraz rekreacyjne gry sportowe na terenie ośrodka, gry świetlicowe, ognisko oraz dyskotekę.  

 

Warunki uczestnictwa: 

- zgłoszenie na obóz na przygotowanym druku, 

- wpłata na obóz w trzech ratach: I rata 400,00 (bezzwrotny zadatek) płatna do dnia 

30.06.2020 r., II rata 400,00 płatna do dnia 31.07.2020 r oraz III rata 450,00 płatna do dnia 

15.08.2020 r, 

- w przypadku odwołania przez organizatora obozu z przyczyn niezależnych wszelkie 

wpłaty dokonane przez uczestników zostaną zwrócone, 

- dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz z regulaminem obozu. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod numerem tel. 607 038 545 


