Polski Związek Krótkofalowców
Obóz sportów obronnych w Poroninie 2009

Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych PZK 2009r.
Sporty obronne w rozumieniu PZK to m.in. bieg na radiolokację i bieg na orientację.
Bieg na radiolokację polega na odnajdywaniu ukrytych w lesie nadajników przy pomocy odbiornika
w jak najkrótszym czasie.
Bieg na orientację polega na dotarciu do wyznaczonych punktów w lesie z wykorzystaniem mapy.
Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską oraz opiekę medyczną.
Obóz zostanie zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.
UWAGA ! Dzisiaj dostaliśmy dopiero informację z MON o dofinansowaniu naszego obozu !
Koszt uczestnictwa wynosi 370zł.
Termin przesuwamy na 15.08.09. do 29.08.09. 14dni.
Karty zgłoszenia uczestnika są dostępne na tej stronie.
Miejsce: Poronin - Pensjonat "U Chowańców"
W programie:
1. Zajęcia z radiolokacji sportowej
2. Zajęcia z biegów na orientację
3. Zajęcia kulturalno rekreacyjne
o Igrzyska obozowe
o Ogniska
o Turnieje
4. Wycieczki:
o Wycieczka na WAWEL w Krakowie
o zwiedzanie Krakowa
o Wycieczka do Zakopanego
o Wycieczka Spływ Dunajcem
o Wycieczka do doliny Chochołowskiej

o Piesze wycieczki po okolicy
5. Dostęp do radiostacji dla uczestników

Przyjazd w dniu 15.08.2009r. (sobota) do godz 13.00 na obiad.
Wyjazd w dniu 29.08.2009r. (sobota) po śniadaniu.
Konto: PZK Sekr.ZG ul. Modrzewiowa 25 85-635 Bydgoszcz
Nordea SA / o . Bydgoszcz 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797
Na dowodzie płaty lub przelewu wpisać dane uczestnika. Najlepiej kopię dowodu wpłaty lub
przelewu dołączyć do dokumentów wysyłanych pocztą lub wysłać elektronicznie na adres email.
Przykładowo wypełniony druk:

Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty przesłać na adres PZKw Bydgoszczy (Polski
Związek Krótkofalowców ul. Modrzewiowa 25 85-613 Bydgoszcz 13) lub dostarczyć osobiście w
środy w godzinach 15.00 do 17.00
Dojazd na miejsce obozu we własnym zakresie.
Mapka dojazdowa poniżej.
W razie problemów lub wątpliwości wystarczy kontakt telefoniczny.

Ważne dokumenty:
Karta uczestnika (dwustronnie): 1.
2.
Karta zgłoszenia:
UWAGA !!!
W wypełnionych wcześniej kartach wystarczy poprawić daty i kwoty.
Kontakt:
Adam Dyrka sp2eda@interia.pl, 604565810. (52)327742

