Witajcie!
Zapraszamy na pełen atrakcji LETNI OBÓZ dla studentów i absolwentów:
14-21 sierpnia 2021 r., ośrodek CAMPING WAJK
(fakultatywnie spływ kajakowy dla studentów rzeką Drawą: 12-14.08.2021 r.)
I. Obóz odbędzie się nad Jeziorem Drawsko w ośrodku CAMPING WAJK
(informacje o ośrodku pod adresem: www.wajk.pl)
Cena za uczestnictwo w obozie wynosi 620 zł i obejmuje:
- całodzienne wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja)
- opłatę pobytową i klimatyzacyjną
- miejsce na polu namiotowym
- udział w atrakcjach obozu
W programie obozu - dla każdego coś ciekawego:
- atrakcje terenu, m.in. jednodniowa wyprawa kajakowa (ewentualnie możliwość
wypożyczenia innego sprzętu wodnego),
- gry zespołowe dla chętnych: siatkówka, elektroniczny paintball, inne sporty (tenis
ziemny – kort dodatkowo płatny),
- integracyjne tańce szkockie,
- rozkminy biblijne (poranne spotkania biblijne),
- wieczorny cykl dyskusji na wybrane tematy, np.: człowiek, sprawiedliwość, prawo,
kreacjonizm, nauka,
- dyskusyjny klub filmowy.
Na obóz należy zabrać:
- namiot, karimatę, śpiwór (jeśli będziesz nocować w namiocie),
- ciepłą odzież na wieczory, gdyż większość czasu będziemy spędzać na świeżym
powietrzu,
- na planowaną w czasie obozu jednodniową wyprawę kajakową możesz zabrać: strój
kąpielowy, worki nieprzemakalne, czapkę na głowę,- maseczki lub inne akcesoria
ochrony osobistej obowiązujące w okresie pandemii,
- fakultatywnie: sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, Biblię,
- inne rzeczy zwykle potrzebne na wyjeździe.
Inne opcje noclegu:
1) domek „Las plus”: cena za odział w obozie - 570 zł od osoby plus cena domku
1400 zł za 7 dni (zakwaterowanie do 4 osób - dwa łóżka osobne i jedno podwójne)
las plus domki (wajk.pl)
2) domek „Las de lux”: cena za odział w obozie - 570 zł od osoby plus cena domku
2240 zł za 7 dni (zakwaterowanie do 4 osób - dwa łóżka osobne i jedno podwójne)
Domek LAS DELUX (wajk.pl)
II. Spływ kajakowy dla studentów odbędzie się w dniach 12–14.08.2021 r.

(przyjazd na Camping Wajk na wieczór 11.08.2021 r., powrót 14.08.2021 na
rozpoczęcie OBOZU LETNIEGO)
Cena za uczestnictwo w spływie kajakowym wynosi 215 zł i obejmuje:
- wynajęcie kajaków,
- wyżywienie (wspólne gotowanie na ognisku),
- noclegi na polach namiotowych (niezbędny własny namiot lub miejsce w czyimś),
- ubezpieczenie turystyczne
- transport z powrotem na Camping Wajk w dniu 14.08.2021 r.
Trasa spływu: rzeka Drawa od Jezioro Drawsko (Camping Wajk) do Jeziora Lubie.
Spływ przeznaczony jest dla wszystkich chcących wypróbować swoich sił w
wiosłowaniu przez kilka godzin dziennie. Nagrodą za podjęte wyzwanie będą
wspaniałe przeżycia i piękne widoki.
Szczegółowe informacje o spływie zostaną rozesłane zgłoszonym uczestnikom
pocztą elektroniczną.
III. Zgłoszenia
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w LETNIM OBOZIE (i ewentualnie w spływie
kajakowym) prosimy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy pod adresem:
https://forms.gle/1jbm6L2dmvA5sBT2AEwentualne pytania można przesyłać na
adres: biuro@apch.pl
Dane wymagane do zgłoszenia:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- data i miejsce urodzenia,
- telefon, email,
- uczelnia i rok studiów, a w przypadku ukończenia studiów - rok ich ukończenia,
- opcjonalnie - deklaracja prowadzenia wspólnych aktywności.
Zaliczka na obóz: 300 zł do dnia 15.07.2021r.
na konto bankowe 62 1020 3017 0000 2102 0536 6325 w PKO BP S.A. z dopiskiem
„letni obóz APCh” podając imię i nazwisko uczestnika obozu.
Osoby chcące wynająć domek letniskowy, proszone są o kontakt mailowy w sprawie
dostępności domku. Ilość domków jest ograniczona.
Zaliczka na spływ kajakowy: 100 zł do dnia 15.07.2021r. na konto bankowe
62 1020 3017 0000 2102 0536 6325 w PKO BP S.A. z dopiskiem „spływ APCh”
podając imię i nazwisko uczestnika spływu.
Ilość miejsc jest ograniczona, a przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. W
przypadku wolnych miejsc w dniu 15.07.2021 r. termin zapisów zostanie wydłużony.

Zaliczki ulegają zwrotowi w przypadku rezygnacji do dnia 30.06.2021 r.

IV. Regulamin
1. Szacunek do drugiej osoby jest podstawową zasadą postępowania na obozie.
2. W czasie pobytu na obozie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
oraz używania innych środków odurzających.
3. Noclegi koedukacyjne możliwe są jedynie w przypadku małżeństw.
4. W ośrodku CAMPING WAJK obowiązuje regulamin ośrodka dostępny na stronie
www.wajk.pl
5. W przypadku ciężkiego naruszenia regulaminu LETNIEGO OBOZU, regulaminu
ośrodka lub ogólnych zasad bezpieczeństwa, uczestnik może być zobowiązany do
opuszczenia obozu bez zwrotu uiszczonych opłat.
V. Zastrzeżenia
Gdyby ogólnie obowiązujące przepisy wprowadziły dodatkowe obostrzenia związane
z pandemią COVID, będą one obowiązywały także na LETNIM OBOZIE.

