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Dotyczy: zmiany miejsca obozu zimowego w 2022 roku. 

 

Szanowni Państwo,  

 

w dniu 17.01.2022 roku otrzymaliśmy informację, że obiekt noclegowy w Wiśle z którym mieliśmy 

podpisaną umowę i do którego mieliśmy udać się na najbliższe zimowe obozy, nie otrzyma do czasu 

naszego planowanego przyjazdu nowej opinii/zaświadczenia ze Straży Pożarnej dopuszczającego ww. 

obiekt do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (poprzednia opinia, która jest wydawana raz na 3 

lata, straciła ważność w grudniu ubiegłego roku). Wszystkie kluby/podmioty, które miały zaplanowane 

obozy w ww. ośrodku zostały poinformowane, że nie będzie możliwości zorganizowania pobytu we 

wskazanym obiekcie. Bez aktualnej opinii obiekt nie ma prawa przyjmowania gości, a organizatorzy nie 

mają możliwości zgłoszenia wyjazdy do bazy wypoczynku kuratorium oświaty.  

 

Mając na uwadze powyższe zostaliśmy zmuszeni do zmiany miejsca organizacji najbliższego obozu 

zimowego na poniżej wskazane: 

 

I turnus: 29.01.2022-05.02.2022  

DW Sokolica - Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 86  

Jest to ten sam obiekt w którym byliśmy na obozie w ubiegłe ferie zimowe w 2021 roku. 

 

II turnus: 05.02.2022-12.02.2022 

Pensjonat Prezydent – Rabka Zdrój, ul. Na Banię 16a 

 

Jednocześnie informujemy, że pozostały zakres oferty oraz cena końcowa nie ulegają zmianie. Koszt 

organizacji obozu w nowych lokalizacjach jest wyższy (między innymi ze względu na wyższy standard 

obiektów oraz większą odległość od Wrocławia) ale różnica ta zostanie pokryta w całości przez 

Stowarzyszenie Sportowe Forza.  

 

Mając na uwadze powyższą zmianę w zakresie lokalizacji, która mimo wszystko w żadnym stopniu nie 

wpływa na program obozu, jeśli ktoś z Państwa podejmie decyzję o rezygnacji z udziału dziecka w 

obozie, deklarujemy pełny zwrot wpłaconej kwoty. 

 
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@forzawroclaw.pl lub tel. 

739 636 300. 
Za zaistniałą sytuacje serdecznie przepraszamy! 
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