
          

             

    
 

Ferie w Mieście 2020 
                                     

KOMUNIKAT OBOZU SPORTOWO – 
REKREACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z MIASTA I GMINY SOKÓŁKA 
 

2 turnusy: 
 20-24.01.2020 r. (rocznik 2011 - 2013) 

 27-31.01.2020 r. (rocznik 2007 - 2010) 
 

 

Planowane atrakcje: 
- wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
- kulig oraz ognisko, 
- zajęcia w Muzeum Wojska w Białymstoku, 
- seans filmowy w kinie,  
- zajęcia na pływalni, 
- zabawy w Jumper park w Białymstoku, 
- jazda na łyżwach, 
- zajęcia sportowe, 
- zajęcia taneczne.  
 

1. Organizatorzy: 

- Urząd Miejski w Sokółce,  
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, 
- Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki. 
 

2. Termin: 

- Zajęcia programowe zostaną zorganizowane w dniach 20-24.01.2020 r. oraz  
27-31.01.2020 r. 
- W godz. 800 – 1430 (poniedziałek – piątek). 

 
3. Miejsce: 

- Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce,  
- Centrum Nauki Kopernik, 
- Kino Sokół, 
- Muzeum Wojska w Białymstoku, 
- Jumper park. 
 

 



4. Uczestnictwo: 

- W obozie uczestniczyć mogą dzieci z Miasta i Gminy Sokółka z roczników 2007 - 2013  
- Zapisy prowadzone są elektronicznie na stronie:  
I turnus   https://elektronicznezapisy.pl/event/4503/strona.html   
II turnus  https://elektronicznezapisy.pl/event/4504/strona.html 

  
Do zapisu dziecka niezbędny jest komplet dokumentów dostępnych na stronie 
osir.sokolka.pl : karta kwalifikacyjna, podpisany regulamin, oświadczenie o powrocie 
dziecka do domu, oświadczenie RODO.  
 
5. Odpłatność: 
 
150 zł. 
 

6. Zapisy: 
Nowością w tym roku są elektroniczne zapisy i będzie to jedyny sposób na dostanie się na 
Ferie w Mieście. Rejestrować się można na stronie: 
www.elektronicznezapisy.pl/registration  
Zapisy  na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/3392/signup.html, po 
zalogowaniu się można zapisać dzieci do odpowiedniej grupy i turnusu. 
Osoby, które zapiszą się w systemie elektronicznym muszą dostarczyć komplet 
dokumentów (regulamin, karta kwalifikacyjna, oświadczenie, RODO) do sekretariatu 
OSiR (pokój nr 214 w budynku krytej pływalni) do 10 stycznia do godziny 13:00). 
Odpłatność za półkolonie w wysokości 150 zł należy wykonać przelewem na konto: 
96 2030 0045 1110 0000 0424 8820 - Bank BGŻ  BNP Paribas S.A.  
Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki, ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka, tytułem: 
Darowizna półkolonie, ................................... (imię i nazwisko dziecka). 
Osoby zapisane, które nie dostarczą uzupełnionych dokumentów oraz nie uiszczą wpłaty 
do dnia 13 stycznia zostaną usunięte z listy. 

 
8. Cel obozu: 
- integracja dzieci w różnym wieku,  
- propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, 
- umożliwienie rozwoju umiejętności oraz zainteresowań, 
- nabywanie umiejętności współpracy w małej grupie, 
- promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku na feriach zimowych. 

 
9. Postanowienia końcowe: 
- uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 
ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora imprezy, 
- wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania obozu, a nieujęte w niniejszym 
regulaminie rozstrzygać będzie organizator obozu, 
- ewentualne ubezpieczenie uczestnicy mogą wykupić na koszt własny, 
- uczestnicy mają obowiązek stawić się w każdego dnia obozu o godzinie 8.00 
przed budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31,  
- sprawy nieobjęte powyższym komunikatem rozstrzygają organizatorzy. 

https://elektronicznezapisy.pl/event/4503/strona.html
https://elektronicznezapisy.pl/event/4504/strona.html
https://elektronicznezapisy.pl/registration.html
https://elektronicznezapisy.pl/event/3392/signup.html.
http://www.osir.sokolka.pl/pliki/2019/01/regulamin_obozu.pdf
http://www.osir.sokolka.pl/pliki/2019/01/KARTA-KWALIFIKACYJNA-UCZESTNIKA-WYPOCZYNKU.pdf
http://www.osir.sokolka.pl/pliki/2019/01/oświadczenie-o-powrocie-z-obozu.pdf
http://www.osir.sokolka.pl/pliki/2019/01/RODO-Zgoda-rodzica-Półkolonie.pdf

