
 

 

Zaproszenie 

do 

Wielkopolski Związek 

Brydża Sportowego 

 
                Stowarzyszenie Międzyszkolny  Młodzieżowy KLUB Brydżowy „Szlemik” 

z siedzibą w Mielnie w współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem Brydża 

Sportowego zaprasza młodzież w wieku 15 – 18 lat na Obóz szkoleniowo – 

integracyjny który odbędzie się w dniach 10 – 13 .05 .2018 r. w  Ośrodku  

Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym  „Beskid” w Sarbinowie gmina Mielno. 

           Koszt pobytu jednego uczestnika 3 noclegi w pokojach typu studio  + 3 

posiłki dziennie oraz pełna opieka kadry instruktorskiej  wynosi 240 zł.  

           Zgłoszenia uczestników do dnia 20 kwietnia 2018r. przyjmuje oraz 

wszelkich wyjaśnień udzieli  kolega  

 Piotra Wilczok tel. 507-741-250 

 

Program obozu jest załączony poniżej.  

 

 

 

 



PROGRAM OBOZU SZKOLENIOWO – INTEGRACYJNEGO 

 

I. Informacje ogólne: 

 

1.Organizator obozu : Stowarzyszenie Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy 

„Szlemik” z siedzibą w Mielnie , woj. zachodniopomorskie. 

2.Termin obozu :  10.05 – 13.05.2018 r. 

3.Miejsce obozu : Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny „Beskid” w Sarbinowie gmina 

Mielno. 

   4.Uczestnicy obozu : młodzież I klasy matematycznej II LO im. Wł. Broniewskiego w 

Koszalinie zamieszkała w  gminach Będzino ,Biesiekierz ,Sianów 

,Bobolice i Polanów około 25 osób , dwóch opiekunów ,czterech 

instruktorów nauki gry w brydża oraz zaproszona młodzież z woj. 

ościennych około10 osób. 

   5. Zakładana ilość uczestników obozu : około 40 osób.  

 

II. Zasadnicze cele obozu : 

 

1. Nauka gry w brydża 

2. Wypoczynek i rekreacja 

3. Integracja młodzieży 

4. Poznawanie walorów regionu powiatu koszalińskiego , przedstawienie krótkiego rysu         

historycznego ,omówienie atrakcji turystycznych naszego regionu połączone z 

zwiedzaniem latarni w Gąskach . 

 

III.  Organizator obozu : 

 

1.Stowarzyszenie Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik” z siedzibą w 

Mielnie 

2.Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Szczecinie 

3.II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie 

 

IV.  Przebieg obozu :  

 

10.05.2018r czwartek : 

- godz. 12 wyjazd autokarem do Sarbinowa, przyjazd do ośrodka ,zakwaterowanie w 

pokojach typu studio 

- godz. 14 obiad  

- godz. 15 zajęcia z nauki gry w brydża 

- godz. 17 prezentacja powiatu koszalińskiego – rys historyczny  

- godz. 18.30 kolacja 



- godz. 19.30 turniej brydżowy 

- godz. 22.00 cisza nocna 

11.05.2018r piątek: 

- godz. 8.30 śniadanie 

- godz. 9.30 wykład z technik brydżowych  

- godz. 12.00 pogadanka o szkodliwości narkotyków oraz dopalaczy prowadzona przez 

licencjonowanego prelegenta 

- godz. 14.00 obiad 

- godz. 15.00 wyjazd rowerowy do latarni w Gąskach (historia oraz zwiedzanie latarni) 

- godz. 18.30 kolacja 

- godz. 19.30 turniej brydżowy  

- godz. 22.00 cisza nocna 

12.05.2018 sobota: 

- godz. 8.30 śniadanie 

- godz. 9.30 prelekcja o szkodliwości spożywania alkoholu prowadzona przez 

licencjonowanego prelegenta 

- godz. 10.30 nauka teorii gry w brydża 

- godz. 14.00 obiad 

- godz. 15.00 turniej brydżowy 

- godz. 18.30 kolacja połączona z ogniskiem 

- godz. 20.00 dyskoteka 

- godz. 23.00 cisza nocna 

13.05.2018 niedziela : 

- godz. 9.00 śniadanie 

- godz. 10.00 wręczenie nagród zwycięzcą turniejów  

- godz. 11.00 powrót autokarem do Koszalina 

 

 


