
ATRAKCYJNY OBÓZ
MALARSKO-FOTOGRAFICZNY

26.06-10.07.201026.06-10.07.2010

Cena: 1300 zł
CENA ZAWIERA:
Przejazd autokarem (WC, wideo, barek, klimatyzacja)
- 12 noclegów w pensjonacie Nadia
- jeden nocleg tranzytowy na terenie Serbii ze śniadaniem
-  Pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienką, lodówką, TV, czajnikiem  bezprzewodowym i klimatyzacją)
- Opieka pilota, rezydenta
- Ubezpieczenie NNW i KL, taksę klimatyczną
- Opieka wychowawców, kierownika obozu i rezydenta
- Wycieczka do Słonecznego Brzegu i Nessebaru
- Nauka rysunku, malarstwa i fotografii w praktycznych ćwiczeniach pod okiem instruktora,
   zakończona pokazem pracy w miejscu pobytu i w po powrocie do kraju w Pałacu Kultury Zagłębia. 
- Wyżywienie: trzy posiłki dziennie, prowiant na drogę powrotną
- Możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych.
- Cena nie zawiera opłaty za klimatyzuję.

Sozopol, to niewielkie miasto turystyczne położone na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, w bliskiej odległości 
od Nessebaru, Pomoria i Burgas. Urok miasteczka tkwi w harmonijnym połączeniu dobrze rozwiniętej bazy 
gastronomicznej i noclegowej z bogactwem istniejących tu zabytków - starożytnych pozostałości po panowaniu
plemion Traków, Greków, Rzymian.
Plaże w miejscowości są dobrze zagospodarowane piaszczyste i szerokie. Sozolol, podobnie jak Nessebar
oczarowuje krętymi uliczkami. Do najciekawszych zabytków kultury Wschodu należą: Kaplica św. Niedzieli, 
Cerkiew Bogurodzicy oraz Cerkiew św. Cyryla i Metodego. Sozopol i okolice to wspaniałe miejsce do odpoczynku,
i rozwoju zainteresowań ukierunkowanych na piękno. Kadra opiekunów składająca się z artystów zapewni 
bezpieczny i twórczy wypoczynek.

Osoby zapisane (młodzież od 12 roku życia) wpłacają należność na konto
nr: 62 1500 1445 1214 4006 7445 0000
Biuro Turystyczne KA-MA, Sp. zo.o., Mysłowice, ul. Mikołowska 7 
Z dopiskiem: Pałac Kultury Zagłębia - plener Sozopol

Kopię wpłaty należy przedstawić organizatorowi wypoczynku (Pałac Kultury Zagłębia, Sylwia Nowak).

Zapisy i informacje w Pałacu Kultury Zagłębia 32/262 20 61, mail: sekretariat@palac.art.pl
- pracownia plastyczna, tel.  32/262 20 61 wew. 41, mail: sylw.plast@wp.pl. 

Osoba odpowiedzialna:  Sylwia Nowak, Starszy instruktor ds. plastyki i edukacji.

Organizatorzy:
Pałac Kultury Zagłębia
Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1, tel. 32/262 20 61

Zapisy do 30.04.2010 r. 
Wpłaty: I rata 500 zł do 30.04.10, II rata 800 zł do 25.05.2010. 
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