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OBÓZ SPORTOWO – NARCIARSKI „Z NARTAMI I ZDROWIEM NA TY”  

W dniach: 06-12.01.2014 r. uczniowie SSPdP, dzięki 
UKS „Lasotczak”, Stowarzyszeniu 'Pomocna Dłoń", 
SOSW Nr 2 uczestniczyli w obozie sportowo-
narciarskim w Zakopanem, którego organizatorką 
była Pani Olga Rycharska. Ósemka szczęśliwców pod 
opieką Pani Moniki Buraczyńskiej, spędziła bardzo 
aktywny tydzień. Układ programu umożliwił uczniom 
rozszerzanie różnorodnej aktywności, m.in.: zdobycie 
umiejętności jazdy na nartach, rozwijanie 
pozytywnych postaw wobec siebie, przyjaciół, 
rodziny i otaczającego świata. Młodzież pogłębiła 
swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia. 

Program ten pozwolił na kształtowanie w uczniach umiejętności zagospodarowania własnego czasu wolnego, 
zgodnie z ich zainteresowaniami  
i indywidualnymi potrzebami. Treści dostosowane były 
do warunków bazowych, klimatycznych, terenowych,  
a także do tradycji sportowych szkoły oraz regionu. 
Zadania programu obozu zostały tak dobrane, aby 
rozwijać zainteresowania uczniów. Młodzież  
z dużym zaangażowaniem uczestniczyła  
w proponowanych zajęciach, zwłaszcza tych, które 
wymagały aktywności ruchowej. Pobyt obfitował  
w wiele atrakcji. Uczestnicy zwiedzili Zakopane w tym 
Gubałówkę. Uczestniczyli w zajęciach odbywających 
się w Termach Bania. W wolnych chwilach po 
ściągnięciu nart młodzież bawiła się w Aqua Parku, uczestniczyła w wyjściu do kina Sokół, zwiedzała Zakopane 

kuligiem, była w pizzerii, bawiła się na 
dyskotece organizowanej w Ośrodku Pod 
Brzyskiem,  
w którym nasza młodzież była zakwaterowana. 
Dodatkowo uczestnicy obozu brali udział w 
zajęciach profilaktycznych dotyczących 
szkodliwości zażywania narkotyków oraz 
spożywania alkoholu. W tym roku uczestnicy 
obozu mieli możliwość również zwiedzenia 
Wawelu w Krakowie wraz z przewodnikiem.  
Wszyscy uczestnicy obozu miło wspominają 
chwile spędzone w górach i czekają na kolejny 
wyjazd miejmy nadzieję, że już za rok!!!! 

 
 

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji obozu należą się sponsorom: 
 Fundacji PKO BP, Fundacji Pekao SA  im. M. Kantona, Fundacji Grupy PERN – Przyjaźń,  

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań,  Auchan Płock Sp. z o.o , dla Radnego Miasta Płocka 
 Pana Marcina Falkiewicza  oraz Urzędowi Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.   

Podziękowania również za udzielona pomocą dla Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku. 
 

 


