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INFORMATOR 

OBÓZ KRAJOZNAWCZY POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI MATEMATYCZNYMI 
W ZĘBIE k. ZAKOPANEGO  

24-31 lipca 2014 
KOSZT 790 zł 

1. Zakwaterowanie:   

Dom Wypoczynkowy „Zbójnik” w rodzinnej miejscowości Mistrza Kamila Stocha, położony  
w malowniczej i spokojnej okolicy z widokiem na góry.  

 Adres: Ząb 10m, 34-521 Ząb k. Zakopanego 

 
Obiekt posiada aktualne protokoły z kontroli w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa 

wypoczynku. Znakomite wyżywienie oraz warunki zakwaterowania w przyjaznych pokojach 

3, 4 i 5 – osobowych z łazienkami. Obiekt dysponuje dużą stołówką, przestrzennym podwórkiem  

z huśtawkami i altaną na ogniska. Do dyspozycji uczestników będzie również stół bilardowy, 

piłkarzyki, tenis stołowy.  
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2. Transport (dojazd i powrót) – każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do 

dojazdu na własny koszt. 

Możliwe formy dojazdu: 

 Bezpośredni dojazd na miejsce zakwaterowania w dniu 24 lipca (zalecamy przybycie do 
godziny 12) – Adres: Ząb 10m, 34-521 Ząb  

o Przyjazd zapewniony osobiście przez rodziców, opiekunów 

o Pensjonat będzie oznaczony znakami Matematyki Innego Wymiaru 

 Samodzielny dojazd uczestnika autobusem/busem bądź pociągiem do Zakopanego 
(zalecamy przybycie do godziny 12) 

o W takim przypadku uczestnicy obozu odbierani są o umówionej godzinie przez jednego 
z opiekunów – miejsce zbiórki to poczekalnia na dworcu autobusowym (zobacz mapę 
poniżej). 

o Osoba, która będzie odbierała uczestników, będzie oznaczona znakami Matematyki 
Innego Wymiaru. Kontakt do osoby odbierającej: tel. 51-81118-51 

Uwaga: 

W razie problemów z dojazdem w wyznaczonych terminach prosimy o kontakt z firmą ELITMAT  

w celu indywidualnych ustaleń. 
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Możliwe formy powrotu: 

 Odbiór uczestników z miejsca zakwaterowania w dniu 31 lipca lub 2 sierpnia  
(w przypadku przedłużenia wyjazdu) 

o Wykwaterowanie do godziny 10.00  

o Odbiór zapewniony osobiście przez rodziców, opiekunów 

 Samodzielny odjazd uczestnika autobusem/busem bądź pociągiem z Zakopanego 

o W takim przypadku istnieje możliwość odwiezienia uczestnika na dworzec PKP lub 
autobusowy przez jednego z opiekunów 

o Godziny odwiezienia uczestników zostaną ustalone na miejscu po uzyskaniu informacji 
od wszystkich osób, o której planowany jest odjazd pociągu lub autobusu 

Uwaga: 

W razie problemów z powrotem w wyznaczonych terminach prosimy o kontakt z firmą ELITMAT  
w celu indywidualnych ustaleń.  

3. Opcja przedłużenia wyjazdu 

Planowany czas trwania obozu Matematyki Innego Wymiaru w ramach opłaty 790 zł wynosi 8 dni, tj. 
od 24 do 31 lipca. Dwa dni później tj. 2 sierpnia kończy swój obóz grupa młodzieży obozu 
turystycznego, która równolegle będzie realizowała program krajoznawczy. Wobec tego każdy 
uczestnik ma możliwość przedłużenia pobytu do 2 sierpnia. Koszt przedłużenia pobytu o dwa dni 
wynosi 150 zł. W tym czasie będzie kontynuowany program krajoznawczy wraz z grupą obozu 
turystycznego. 

Osoby zainteresowane przedłużeniem wyjazdu proszone są o przesłanie takiej informacji wraz 
z potwierdzeniem udziału w obozie, tj. najpóźniej do dnia 10 czerwca 2014 roku. 

4. Zapewniamy 

W ramach opłaty 790 zł (w przypadku przedłużenia pobytu łączna opłata wyniesie 940 zł) 
organizator zapewnia: 

 nocleg z posiłkami (śniadanie, obiad, kolacja), 

 autokar do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania obozu,  

 pokrycie kosztów przejazdów w trakcie trwania obozu  

 bilety wstępu, 

  ubezpieczenie NNW. 

Opłata nie pokrywa kosztu dojazdu i powrotu uczestnika z obozu. 
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5. Atrakcje 

Oprócz warsztatów matematycznych planowane są wycieczki górskie o różnym stopniu trudności. 
Trasy wycieczek dobierane będą w zależności od możliwości fizycznych i doświadczenia 
poszczególnych osób. 

Podczas obozu planowane są również wyjazdy na basen (aqua park), ogniska, dyskoteki, konkursy, 
karaoke. Na wyjeździe odbędzie się również dekoracja medalowa laureatów, którzy zajęli 1, 2 i 3 
miejsce w kraju w swoich kategoriach wiekowych. 

A tak wspominamy obóz dla laureatów Matematycznych Mistrzostw, który odbył się dwa lata temu.  
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6. Kadra pedagogiczna 

Obóz krajoznawczy zostanie zarejestrowany w kuratorium, co zapewnia spełnienie wszelkich 

wymogów pod względem bezpieczeństwa. Kadrę pedagogiczną obozu stanowią wyłącznie 

doświadczeni w pracy z młodzieżą opiekunowie posiadający odpowiednie uprawnienia 

turystyczne poświadczone zaświadczeniami dla wychowawców MEN III/1 wydanymi zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 nr 12 poz. 67 z późn. zm.). Kierownikiem obozu jest 

osoba posiadająca wymagane kwalifikacje oraz 11-letni staż pracy na placówkach wypoczynku dzieci  

i młodzieży. 

 

7. Informacje organizacyjne 
 Udział należy potwierdzić najpóźniej do dnia 10 CZERWCA 2014 roku. Potwierdzenia 

można zgłaszać telefonicznie pod numerem 51-77777-51 lub wysyłając e-mail na adresem 

annajanus@elitmat.pl  

 Mailowo przekażemy dokumenty do uzupełnienia: Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika, 

prosimy przesłać pocztą, wraz z podpisanym Regulaminem oraz dwustronną kserokopią 

legitymacji szkolnej na adres:  Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, Plac Kilińskiego 

7/4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

Uwaga: 

W razie problemów ze zgłoszeniem w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z Firmą ELITMAT  

w celu indywidualnych ustaleń. 

 

 

8. Kontakt 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do obsługi warsztatów na poniższe dane: 

kontakt telefoniczny: 51-81118-51 lub 51-77777-51 

kontakt mailowy: annajanus@elitmat.pl lub elitmat@elitmat.pl 
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CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ 
 

 
 
 

1. DOKUMENTY: aktualna (podstemplowana na r. szk. 2013/14) legitymacja szkolna 
 

2. SPRZĘT PODRĘCZNY: mały plecak na piesze wycieczki, pojemnik na napój (np. termos), 
chusteczki higieniczne, kilka torebek foliowych, okulary przeciwsłoneczne, warto także 
zaopatrzyć się w mapę Tatr wraz z planem Zakopanego. 
 

3. UBRANIE: obuwie typu traperki lub adidasy (nie mogą to być buty nowe!), wskazana druga 
para butów, obuwie  na zmianę do pensjonatu (np. klapki), kilka par skarpet i bielizny, spodnie 
długie -  wskazane  dwie pary, spodnie krótkie, koszulki z długim rękawem, koszulki z krótkim 
rękawem, sweter lub polar, czapka od słońca lub inne nakrycie głowy (obowiązkowo!), piżama 
lub inny „strój do snu”, lekka kurtka przeciwdeszczowa (lub foliowa peleryna). 
 

4. HIGIENA: mydło, szczoteczka i pasta do zębów, krem z filtrem UV, szampon, minimum  
2 ręczniki, szczotka do włosów, inne kosmetyki i środki higieny osobistej. 

 

UWAGI: 

 

1. Nie dajemy młodzieży lekarstw, wyjątek stanowią tylko te, które wymieniono w karcie  
kwalifikacyjnej – stale zażywane przez dziecko. 
 

2. Warto zabrać 2 pary butów na wypadek przemoczenia jednej. 
 

 

PROSIMY RODZICÓW O PRZEMYŚLENIE, CZY NALEŻY DAWAĆ DZIECIOM KARTY 
BANKOMATOWE, CENNE APARATY FOTOGRAFICZNE I INNE KOSZTOWNE PRZEDMIOTY, 

GDYŻ ZGODNIE Z REGULAMINEM ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ZA NIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI.  
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DOLINA PIĘCIU 

STAWÓW 

 MORSKIE OKO 

 

KOLEJKA NA GUBAŁÓWKĘ 

 

BUTOROWY WIERCH 

 


