
Program obozu malarsko-fotograficznego 

organizowanego przez Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 

Do Bułgarii (Sozopol) w terminie 26.06.do 10.07.2010 r. 

 

 

Pobyt dzieci i młodzieŜy ma charakter aktywnego wypoczynku połączonego z 

praktyczną nauką malarstwa, rysunku i fotografii. Zakwaterowanie w malowniczej 

miejscowości Sozopol w pensjonacie „Nadia”.  Uczestnicy mają zapewnioną 

całodobowa opiekę 3 opiekunów, kierownika obozu, pilota i rezydenta.  

Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienką, lodówką, TV, klimatyzacją. 

Obiekt dostosowany do przyjmowania grup dzieci i młodzieŜy. 12 noclegów w 

pensjonacie „Nadia” z trzema posiłkami. Nocleg tranzytowy na terenie Serbii ze 

śniadaniem. Przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek). Opieka rezydenta, 

pilota, ubezpieczenie NNW i KL, taksa klimatyczna. Prowiant na drogę powrotną. 

Przebieg wypoczynku na bieŜąco będzie relacjonowany w formie zdjęć i krótkiego 

opisu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Pałacu Kultury 

Zagłębia. 

 

Program zakłada: 

1. Wyjazd w godzinach rannych – ok. 7 .00 z Dąbrowy Górniczej (PKZ). Przejazd 

przez Słowację, Węgry do Serbii. Ok. godz. 21.00 przyjazd do hotelu 

tranzytowego – nocleg. 

2. Drugi dzień – śniadanie, przejazd do Bułgarii, ok. godz. 19.00 przyjazd do 

Sozopola, zakwaterowanie. 

3. Trzeci do trzynastego dnia realizacja programu artystycznego i 

wypoczynkowego w tym: 

a. Zajęcia malarskie (akwarela, akryl, szkice ołówkiem, cienkoopisem, 

malarstwo na szkle, pastel suchy i pastel olejny. 

b. Wycieczki piesze, zwiedzanie miasta, okolic.  

c. PlaŜowanie, kąpiele w morzu. 

d. Realizacja wliczonej w koszty pobytu wycieczki do Słonecznego Brzegu 

i Nessebaru. 

e. MoŜliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych. 

f. Przeglądy prac plastycznych i fotograficznych. 

g. Wystawa poplenerowa w miejscu pobytu połączona z prezentacją 

multimedialną zdjęć. 

h. Wystawa poplenerowa po powrocie do kraju (wrzesień). 

4. Czternasty dzień po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Polski. 

5. 15 dzień w godzinach popołudniowo-wieczornych przyjazd do Dąbrowy 

Górniczej. 

 

Grupa liczy 39 uczestników + 3 opiekunów + kierownik obozu =- łącznie 43 

osoby 

 

Kierownik obozu: 



Sylwia Nowak, Starszy Instruktor ds. Plastyki i Edukacji 

Wychowawcy: 

1. Art. plastyk Dorota Korus (rysunek i malarstwo) 

2. Olgierd Górny (fotografia) 

3. Jadwiga Kosakowska (opiekun) 

 


