
Obóz integracyjny klas pierwszych – informacje podstawowe 

1. Termin obozu: 4 września – 7 września 2015r. (wyjazd: zbiórka przed szkołą 4.09 o godz. 

7.30 rano, powrót 7.09 ok. godz. 17-18) 

2. Organizator: firma „Chris” Turystyka i Rekreacja, Piaseczno, ul. Kilińskiego 8/2. 

3. Miejsce obozu:  Ośrodek Wypoczynkowy „Tarda”, Tarda 21, 14-140 Miłomłyn, tel.896 473 033,  

ośrodek oraz pokoje można sobie obejrzeć na stronie internetowej: www.chris.com.pl 
4. Koszt obozu: 490 zł. Kwotę należy wpłacić do 17 sierpnia 2018 bezpośrednio na konto 

firmy „Chris”: 
   Bank Pekao S.A. 

   73 1240 1053 1111 0010 7358 8460 

   Tytuł przelewu:  
   TARDA, 04-07.2018, LO GOETHE,  imię i nazwisko uczestnika 
  
5. Szczegóły wyjazdu zostaną podane na zebraniu rodziców z wychowawcami klas pierwszych, 

które odbędzie się w szkole w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) o godz. 18.00. 
6. Pobyt na obozie jest zalecany, ponieważ obok zajęć integrujących klasy, zostaną na nim 

przeprowadzone egzaminy poziomujące z języków obcych oraz zajęcia z technik efektywnego 

uczenia się. Należy wziąć ze sobą długopis, strój i obuwie sportowe, latarkę oraz ręcznik. 
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