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Ramowy plan obozu 

 
  

Niedziela 25.07.2021 

 

900- wyjazd z pod budynku Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach. 

1700- planowany przyjazd na miejsce do Szkolnego Schroniska  Młodzieżowego  w Lubniewicach. 

1700-1730- czas na zakwaterowanie uczestników. 

1730-1800- przejście na kolację. 

1800- kolacja. 

1830 - 1900 – powrót do schroniska. 

1900 – 2100 – spacer po Lubniewicach. 

2100 – 2200 - czas na toaletę wieczorną. 

2200 – cisza nocna. 

 
 
 

Poniedziałek 26.07.2021 

 

630- pobudka, 

630- 700 toaleta poranna, 

700 - 730- rozruch poranny, 

800- śniadanie. 

900 – 1030- trening piłki nożnej (grupa młodsza) 

900 – 1030  - trening piłki nożnej. (grupa starsza) 

1030-1230- odpoczynek po treningu 

1300 – obiad. 

1330 – 1400 odpoczynek po obiedzie. 

1430- 1700 – pobyt w parku linowym na ośrodku MagicCamp 

1800 – kolacja. 

1900 – 2100 – czas dla uczestników, sprzątanie pokoi. 

2100 – 2200 – toaleta wieczorna. 

2200 – cisza nocna. 
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Wtorek 27.07.2021 
 

 

630- pobudka, 

630- 700 toaleta poranna, 

700 - 730- rozruch poranny, 

800- śniadanie. 

900 – 1030- trening piłki nożnej (grupa młodsza) 

900 – 1030  - trening piłki nożnej. (grupa starsza) 

1030-1230- odpoczynek po treningu 

1300 – obiad. 

1330 – 1400 odpoczynek po obiedzie. 

1400- 1430 – przejście na plażę ośrodka Magic Camp. 

1430 -1700  - kąpiel w jeziorze Lubiąż. 

1700 – 1730 – powrót do schroniska. 

1800 – kolacja. 

1900 – 2100 – czas dla uczestników, sprzątanie pokoi. 

2100 – 2200 – toaleta wieczorna. 

2200 – cisza nocna. 
 

Środa 28.07.2021 
 

600- pobudka, 

600- 630 toaleta poranna, 

630 - 730- rozruch poranny, 

800- śniadanie. 

900 – 1300- przejzd autokarem do Trzęsacza. 

1300 – obiad. 

1330 – 1730 kąpiel w morzu 

1800 – kolacja. 

1830 – 2130 – powrót autokarem do Lubniewic 

2130 – 2200 – toaleta wieczorna. 

2200 – cisza nocna. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Czwartek 29.07.2021 
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630- pobudka, 

630- 700 toaleta poranna, 

700 - 730- rozruch poranny, 

800- śniadanie. 

900 – 1030- trening piłki nożnej (grupa młodsza) 

900 – 1030  - trening piłki nożnej. (grupa starsza) 

1030-1230- odpoczynek po treningu 

1300 – obiad. 

1330 – 1400 odpoczynek po obiedzie. 

1400- 1430 – przejście na plażę ośrodka Magic Camp. 

1430 -1700  - kąpiel w jeziorze Lubiąż. 

1700 – 1730 – powrót do schroniska. 

1800 – kolacja. 

1900 – 2100 – czas dla uczestników, sprzątanie pokoi. 

2100 – 2200 – toaleta wieczorna. 

2200 – cisza nocna. 

 

Piątek 30.07.2021 

630- pobudka, 

630- 700 toaleta poranna, 

700 - 730- rozruch poranny, 

800- śniadanie. 

900 – 1030- trening piłki nożnej (grupa młodsza) 

900 – 1030  - trening piłki nożnej. (grupa starsza) 
1030-1230- odpoczynek po treningu 

1300 – obiad. 

1330 – 1400 przejazd autokarem do Gorzowa Wielkopolskiego 

1400- 1530 – pobyt w parku trampolin „Fun Jump” 

1530 – 1630 – spacer  bulwarem nad Wartą. 

1630 -1700  - powrót autokarem do Lubniewic. 

1700 – 1800 – odpoczynek. 

1800 – kolacja. 

1900 – 2100 – czas dla uczestników, sprzątanie pokoi. 

2100 – 2200 – toaleta wieczorna. 

2200 – cisza nocna. 
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Sobota 31.07.2021 

700- pobudka, 

700- 730 toaleta poranna, 

800- śniadanie. 

900- 1000 – czas na sprzątanie pokoi przed wyjazdem. 

1000 – 1800– przejazd do Zbrosławic. 

1800 –  planowany powrót na boisko szkolne Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach. 
 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że ramowy plan obozu jest mi znany 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

             Podpis rodziców lub opiekunów prawnych:            Podpis uczestnika obozu: 
  

               ………………………………………………………………………… ………………………………………….. 
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