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Miejsce: Internat Technikum Leśniczego w Miliczu ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz 

Planujemy przejazd autobusem. Wyjazd z Wieliczki rano 17.08.2018 r. Termin pobytu 

17-26.08.2018 r. Wyjazd z Milicza 26.08.2018 r. 

Obóz planowany jest dla grup siatkarek trenujących w MKS MOS Wieliczka. 

Pełny koszt obozu około: 1100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100) w tym: 

pobyt w 3-osobowych pokojach z łazienką, wyżywienie 3 posiłki dziennie, przejazd, 

korzystanie z hali sportowej, zorganizowane zwiedzanie okolicy, opieka medyczna 

pielęgniarki, ubezpieczenie. 

Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc pobytowych u organizatora w 

Miliczu, Klub w przypadku rezygnacji z wyjazdu uczestniczki nie zwraca wpłaconej 

zaliczki w kwocie 200,00 z (dwieście złotych 00/100).  
KADRA PEDAGOGICZNA: Grzegorz Stareńczak tel. 513038184, Mikołaj Wojtyczka tel. 504768955   

Artur Stryszowski  tel. 693106516, Jan Mazur tel. 608467063 

WPŁATY  na konto bankowe!!!!!! 
Możliwość wpłaty na raty: 

Zaliczka I rata:  200,00 zł do  końca kwietnia 

Wpłata II rata: 450,00 zł do 16 czerwca 

Wpłata III rata: 450,00 zł do 27 lipca 
Dane do przelewu 

Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS Wieliczka  

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce ul. Jana Kilińskiego, 32-020 Wieliczka  

35 86190006 0010 0200 9579 0001 

Bardzo proszę w tytule przelewu wpisać: MILICZ, IMIĘ I NAZWISKO 

DZIECKA, NUMER RATY. 
       Prezes MKS MOS 
 

Wieliczka, dnia 01.03.2018 r.     Grażyna Borewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW   
Po zapoznaniu się z ofertą obozu w Miliczu, w okresie od 17-26.08.2018 r. oświadczam, że 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki w obozie i pokrycie kosztów obozu. Prosimy o 

przemyślaną decyzję, ponieważ Państwa deklaracja powoduje bezzwrotną wpłatę zaliczki na 

rezerwacje pobytu w ośrodku. 

……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka  - data urodzenia) 

 

Zam.  …………………………………………………PESEL……………………………………. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w informacji dla potrzeb organizacji 

obozu przez MKS MOS Wieliczka zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 926 ze zm).  

Data i podpis Rodziców, Opiekunów 
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