
MONTENEGRO 

LETNI OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY 
06-17.08.2020, Bar (Czarnogóra) 

 
 

BAR – Riwiera Barska - to piękny fragment wybrzeża Czarnogóry. Mieszczą się tam 

spokojne i tradycyjne osady, w których można cieszyć się wypoczynkiem. Dookoła rośnie 

bujna śródziemnomorska roślinność, a morze zachwyca swym kolorem i czystością. 

Miłośnicy kąpieli morskich znajdą tu piękne zagospodarowane plaże (kamieniste, żwirkowe)  
 

Zakwaterowanie:  

Pensjonat Corović i Nova Kuci w miejscowości Bar (06-17.08.2020 - 9 noclegów) – 

położony jest 400 m od morza. Pokoje 2 – 5 osobowe wszystkie z łazienkami, klimatyzacją i 

balkonami. 
 

Wyżywienie:  

3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch i kolacja)  w Pensjonacie Corović. 
  

Przejazd: Autokar pełne wyposażenie (klimatyzacja, video, wc), przejazd z miejsca zbiórki 

bezpośrednio do pensjonatu. Wyjazd z Częstochowy 06.08.2020, przyjazd do Częstochowy 

17.08.2020. Dokładne miejsce i godzinę zbiórki podamy w terminie późniejszym. 

 

Morze i kąpiele: Kąpiele będą się odbywały pod nadzorem wychowawców z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
 

Cena: 1850,00zł  

Zadatek: 500,00 zł, płatny do 31 marzec 2020 lub do wyczerpania miejsc (ilość miejsc 

ograniczona), pozostała kwota: w dwóch ratach I rata do 30 kwietnia 2020, II rata płatna do 

31 maja 2020.  

Płatności gotówką lub przelewem na konto KS ORIENT: 57 1750 0012 0000 0000 3536 

7799. 

W tytule przelewu wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz dopisek „Czarnogóra”. 

Aby otrzymać fakturę należy przesłać dane po dokonaniu płatności na 

adres: klubsportowyorient@gmail.coml 

W przypadku rezygnacji zadatek i pozostałe wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

Cena zawiera:  

- przejazd autokarem w dwie strony, opłaty drogowe, parkingi 

- zakwaterowanie w pokojach kilkuosobowych, 

- wyżywienie (3 posiłki dziennie) 

- treningi (2razy dziennie), lub inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

- bogaty program oparty na aktywnym wypoczynku, 

- wycieczkę: Montenegro Tour, całodniowa wycieczka autokarowa, 

- opiekę wychowawców i instruktorów,  

- ubezpieczenie KL i NNW, opiekę lekarską 24h/dobę w języku polskim, 

- opieka rezydenta polskojęzycznego, 

- opłata klimatyczna. 
 

Karty obozowe: należy pobrać ze strony internetowej (www.ksorient.pl), wydrukować, 
wypełnić i podpisać na każdej stronie oraz dostarczyć instruktorowi do 31 marca 2020r. 
 

Uczestnik musi zabrać WAŻNY dowód osobisty lub paszport oraz legitymację 
szkolną! 
 

Uczestnicy: członkowie klubu Orient, klubów zaprzyjaźnionych oraz osoby spoza klubu. 
 

Wycieczki fakultatywne:  

*Albania - Szkodra – wycieczka autokarowa do wielokulturowego miasta w Albanii - 
Cena wycieczki ze wstępami: dorośli: 25 €;dzieci do lat 12-15 € 
*Rafting kanionem rzeki Tara - Cena: dorośli:65€; dzieci do lat 10: 45€ 
*Kaniony Czarnogóry – piękno przyrody (cena: dorośli- 40 €, dzieci do 12 lat -25€) 
*Nocna Boka Kotorska – miasto ludzi i przyrody (cena: dorośli- 25 €, dzieci do 12 lat 
-15€) 
*Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża - Cena wycieczki: dorośli 17€; dzieci do lat 10: 14€;   
dzieci do lat 5: 8€ 
*Monastyr Ostrog i Jezioro Szkoderskie - Cena wycieczki ze wstępami i rejsem oraz 
poczęstunkiem na statku: dorośli 40€; dzieci do lat 10: 30€ 
 
Wycieczki do wykupienia na miejscu. Więcej informacji na stronie: www.ksorient.pl. 
 

OBÓZ BĘDZIE ZAREJESTROWANY W MINISTERSTWIE EDUKACJI I KURATORIUM OŚWIATY. 
 

! Klub wystawia dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie obozu w zakładach pracy. ! 
 

Organizator: Zbigniew Pawlak, KS ORIENT;  
Kontakt tel.: 505 074 423 

mailto:klubsportowyorient@gmail.coml

