
 

 

Moi drodzy! :) 

 

Lato zbliża się wielkimi krokami i najwyższy czas zaplanowad sobie tegoroczne wakacje. Dlatego 

serdecznie zapraszam Was na wakacyjny obóz studencki, który odbędzie się w dniach 21-31 sierpnia 

2013 r. w Sielpi Wielkiej. Jest to niewielka, typowo wypoczynkowa miejscowośd w województwie 

świętokrzyskim, położona nad zalewem i otoczona lasami. Umożliwia to rozmaite formy wypoczynku, 

zarówno biernego, jak i czynnego. W ciągu dnia zachęca do plażowania, spacerów i sportów 

wodnych, a wieczorami zaprasza do licznych barów i dyskotek. 

Ośrodek Łucznik, w którym będziemy mieszkad, oferuje możliwośd wypożyczenia rowerów wodnych 

oraz sprzętu plażowego (koce, leżaki). Przy plaży znajduje się również wypożyczalnia kajaków. 

Ponadto ośrodek wyposażony jest w siłownię i stół do ping-ponga. W okolicy można zagrad 

w badmintona, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną. Przygotujemy także zajęcia wieczorne 

(dyskoteki, zabawy integracyjne, konkursy, ognisko). 

W okolicy znajduje się wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyd, będąc w tym regionie 

Polski. Częśd z nich odwiedzimy w ramach całodziennej, sobotniej wycieczki. Pozostałe, zwłaszcza te 

w najbliższym sąsiedztwie, będziecie mogli zwiedzid wolnymi od zajęd popołudniami oraz w niedzielę.  

A jakie zajęcia przygotowaliśmy w tym roku? Minikurs języka migowego, kultura Głuchych, pierwsza 

pomoc, kontakt z osobami z różnymi typami niepełnosprawności oraz doradztwo zawodowe 

i warsztaty psychologiczne. Zależy nam, aby tematyka tych zajęd była dla Was jak najciekawsza 

i abyście wynieśli z nich praktyczną wiedzę i umiejętności, dlatego prosimy o propozycje zagadnieo, 

które chcielibyście pogłębid. Tematy możecie przesyład mailem na adres Zrzeszenia: zsn@agh.edu.pl 

lub zgłaszad w komentarzach do wydarzenia na Facebooku. 

Dobra zabawa, wypoczynek, wycieczka, regularne posiłki oraz nowe znajomości i umiejętności 

gwarantowane :) A wszystko to na studencką kieszeo – koszt to tylko 300 zł! Więc nie zastanawiajcie 

się dłużej, tylko wypełniajcie deklaracje i wraz z załącznikami składajcie je w Biurach ds. Osób 

Niepełnosprawnych AGH, PK, UEK, UP oraz UPJPII. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca. Pamiętajcie, że liczba miejsc jest ograniczona – 

decyduje kolejnośd zgłoszeo! 

Pozdrawiam serdecznie, 

Olga Francuz 

wiceprzewodnicząca ZSN AGH 

koordynatorka XI Obozu Integracyjno-Szkoleniowego Sielpia 2013 
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