
WARSZTATY ARTYSTYCZNE – BĘSIA 2017 

Organizator: 

Dom Kultury SMB „Imielin”, Warszawa, ul. Dereniowa 6 tel. (22) 641 19 15 

(umowa z B.T.U TRAVEL – Jacek Oleksa, Stalowa Wola, ul. Gen. Okulickiego 11) 

Termin:  25.07.2017 – 05.08.2017 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy- Szkoleniowy  „BĘSIA”, 11 – 311 Bęsia 

Wiek uczestników: 7 – 15 lat  

 

ZAKWATEROWANIE - pokoje 3, 4, 5 osobowe oraz  pokoje typu studio, wszystkie z 

łazienkami, wyposażone w stolik nocny, krzesła, szafę. 

 

 
Cena: 1390 zł (przy grupie 40 – 42 uczestników) 
 

Cena zawiera: 
1. zakwaterowanie 11 noclegów, 
2. wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
3.  opieka medyczna, 
4. opiekę ratowników wodnych, 
5. dostęp do sal rekreacyjnych, telewizyjnych i dyskotekowych, 
6. korzystanie z boisk sportowych, 
7. ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
8. upominek i nagrody w konkursach , 
9. transport autokar klasy turystycznej. 

10. Wycieczka do Olsztyna, zwiedzane: zamek gotycki z XIV w., bazylika katedralna z XIV w, 
zespół  Starego Miasta, Wysoka Brama-gotyk z XIV w.,   Olsztynek-skansen, wejście do 
Wodnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego "Aquasfera". 

 

Pierwszeństwo w zapisie  mają uczestnicy zajęć DK „Imielin” i Klubu A4. 
Przed zdaniem deklaracji prosimy o zgłoszenie się do instruktora prowadzącego zajęcia  z 

prośba o akceptację: plastyka – Maria Kuduk-Białkowska, muzyka – Adam Kulis. 

 

                             Deklaracje należy złożyć do 10 marca 2017 roku.  
 

Po tym terminie powiadomimy o ilości zgłoszonych uczestników (od tego zależy realizacja) 

 i prześlemy dalsze informacje. 

 

                            

Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy Bęsia położony jest na Warmii nad Mazurskim Jeziorem 
w miejscowości Bęsia k. Biskupca na szlaku turystycznym między Świętą Lipką, Gierłożą i 
Mrągowem. Oddalony jest o około 45 km od Olsztyna i 10 km od Biskupca. Ośrodek 
usytuowany jest w malowniczej okolicy w starym parku nad brzegiem jeziora. Do dyspozycji 
gości: stołówka, kawiarnia, chata biesiadna, sala telewizyjna, sala dyskotekowa, własna plaża z 
pomostem, wypożyczalnia sprzętu, plac gier i zabaw, boiska sportowe, bilard, stół do ping- 

 



DOM KULTURY SMB „IMIELIN” 
02 776 WARSZAWA, UL. DERENIOWA 6  TEL. 641 19 15  

email: dkimielin@wp.pl 

DEKLARACJA WYJAZDU NA WARSZTATY ARTYSTYCZNA 
25.07.2017  – 05.08.2017 r. 

Imię i nazwisko dziecka ................................................................................... 

PESEL: ............................................ 

Adres zamieszkania: kod ...................  miejscowość ...................................... 

Ulica ............................................... nr domu ........... nr mieszkania .............. 

Imiona rodziców (opiekunów) oraz telefony kontaktowe:  

1.  ................................................................................................................. 

2.  ................................................................................................................. 

Email (podać do którego z opiekunów należy) 

..................................................................................................................... 

 

DZIECKO BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W ZAJĘCIACH  - właściwe podkreślić; 1 rodzaj 

zajęć (gitara i keyboard tylko dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach – nie ma 

grupy poczatkującej) : 

 – plastyka (2 grupy 12 osobowe) 

-   gitara  ( 1 grupa 4 osobowa) 

-   keyboard ( 12 miejsc – 3 grupy 4 osobowe) 

-   teatr (1 grupa 12 osobowa) 

Będą również organizowane zajęcia: muzyczne, plastyczne, teatralne dla całej 

grupy oraz realizowany program typowo kolonijny: gry, konkursy, zabawy, 

dyskoteki ….., w których muszą uczestniczyć wszyscy koloniści. 

 

Czytelny podpis  ..................................................... (rodzic, opiekun) 

 

Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji. 

 
 
 


