
NR ZGŁOSZENIA:
[8411/LUB/L-2022]

data umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku:
2022-06-08

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku

Szkoła lub placówka

Przedsiębiorca
wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
187)

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu niezarobkowym
Osoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany
wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwa/imię i nazwisko KADET-OK

Adres siedziby/zamieszkania(województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy)

Dobiegniewska 22
66-500 Długie
strzelecko-drezdenecki lubuskie

Adres do korespondencji, jeżeli jest innny niż adres
zamieszkania jak wyżej

Numer telefonu 722339999

Numer faksu

Adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@kadet-ok.pl

Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli posiada) 812622115

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (jeżeli
posiada)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeżeli posiada) 599-102-22-40

Numer zaświadczenia o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
(jeżeli posiada)

1/2013

X



2. Forma wypoczynku

kolonia

zimowisko

obóz

biwak

inna forma wypoczynku

3. Termin wypoczynku

Od dnia (dd/mm/rrrr) 24/08/2022 do dnia (dd/mm/rrrr) 30/08/2022

4. Lokalizacja wypoczynku

Adres
Ośrodek Kolonijny KADET-OK
Długie, Dobiegniewska 22
66-500 Strzelce Krajeńskie strzelecko-
drezdenecki lubuskie

Informacja o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku
dostępu do opieki medycznej

5. Informacje o liczbie uczestników wypoczynku

5a. Łączna liczba uczestników wypoczynku, w tym: 100

- powyżej 10 roku życia 80

- poniżej 10 roku życia (i w wieku 10 lat ) 20

5b. Niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

5c. Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (w szczególności o uczestnikach ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi) Brak

6. Ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku

Dzień 1. - około godziny 16.00 - przyjazd, zakwaterowanie, zapoznanie z regulaminem, test pływacki. Dzień 1-6 - realizacja
programu rekreacyjnego i wychowawczego na terenie ośrodka, na jeziorze i w bezpośredniej okolicy ośrodka. Zajęcia wodne -
windsurfing, kajakarstwo, żeglarstwo, rowery wodne, pływanie. Zajęcia militarne - musztra, gry terenowe, lasertag, zajęcia
linowe, nauka pierwszej pomocy. Zajęcia artystyczne - malowanie, lepienie z gliny, filcowanie, tworzenie biżuterii. Zajęcia
rozrywko we i integracyjne - gry integracyjne, ogniska, zajęcia taneczne, konkursy, za wody. Dzień 7. - około godziny 12.00 -
wykwaterowanie, opuszczenie ośrodka.
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