
Chcemy zorganizować 
imprezę turystyczną !

-CEL IMPREZY

-GRUPA OSÓB

-KORZYŚCI

-FORMA TURYSTYKI

-KOSZTY



PRELINARZ STUDENCKIEGO OBOZU

 POBYTOWO-WĘDROWNEGO 

ORGANIZATOR ODDZIAŁ STUDENCKI PTTK

REALIZATOR SKT PG „FIFY”

TERMIN

MIEJSCE

ILOŚĆ OSÓB

KIEROWNIK



PRELINARZ STUDENCKIEGO OBOZU

 POBYTOWO-WĘDROWNEGO 

WYDATKI

L.p. Ilość osób Liczba dni Stawka Suma

1. Wyżywienie
2. Dojazd i powrót
3. Przejazdy na miejscu
4. Noclegi
5. Ubezpiecznie
6. Apteczka
7. Bilety np.do Parku 

Nardodowego
8. Reklama 

przedobozowa



Suma wszystkich wydatków:

Dofinansowanie:

Odpłatność uczestników:

Razem:

Średni koszt na uczestnika:



Co robimy przed obozem?

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie  
- na PG wniosek należy złożyć w biurze SSPG dwa tygodnie przed 
planowaną imprezą

2. Nocleg – gdzie,jak długo, koszty  

3. Pobranie zaliczek   

4. Zakupienie biletu grupowego  

5. Przedstawienie uczestnikom planowanego programu obozu  

6. Kontakt do wszystkich osób i informacja o ewentualnych   
chorobach



Ad1.

Formularz
.................................................. ............................
(nazwa organizacji, wydziału) data

Z-ca przewodniczącego SSPG
ds. Finansów
Bartłomiej Białaszewski

Wnioskek o dofinansowanie ze środków SSPG:

Prośba o dofinansowanie (czego?) .....................................................
Odbywającej się (gdzie ?) ..................................................................
W dniach ...................................
Ilość osób biorących udział .................................
W tym studentów PG .............................
Koszty - całkowity imprezy .........................

- Udział uczestników ........................
- Sponsorzy ..................................
- inne ............................................ 

Prośba o dofinansowanie z Samorządu PG w kwocie .......................
Kwota wykorzystana ze środków samorządu do tej pory przez daną organizację 
(wydział) .....................................................
Na jaki cel zostaną wydane pieniądze ( faktura na co?)                                         
                    ............................................................................................................. 

.............................................................................................................
Forma płatności (gotówka, przelew) ......................................................................
Zaliczka (kiedy i na jaką kwotę) ............................................................................
Odpowiedzialny za rozliczenie (może to być wyłącznie student PG)

Nazwisko:........................................................
Imię:................................................................
Wydział:..........................................................
Rok studiów:...................................................
Numer indeksu:...............................................

          Aktualny numer telefonu:……………………
Uwagi, dodatkowe wyjaśnienia:
.........................................................................................................................................

.......................................................
Podpis osoby

odpowiedzialnej za rozliczenie

Wypełnienie powyższego formularza jest niezbędne do uzyskania dofinansowania
Należy wypełnić wszystkie pozycje zgodnie ze stanem faktycznym. 



Ad. 3

Trzeba podjąć decyzję o tym czy przed obozem pobieramy 
całą kwotę od uczetników, czy będziemy zbierać pieniądze 
w trakcie odbywania się obozu.

Przykład:

1. Przed wyjazdem pobieramy 
a) całą kwotę na dojazd i powrót;
b) kwotę za dwa pierwsze noclegi.

2. Każdego dnia trwania obozu pobieramy pięniądze 
na bierzące wydatki:
a) wyżywienie;
b) przejazdy;
c) noclegi;
d) bilety wstępu...



Program obozu

Dzień (data) Przejad do Miejsce noclegu Plan dnia



Kto odpowiedzialny za co?

1. NOCLEGI  

2. DOJAZDY  

3. POSIŁKI  

4. TRASY  

5. ZBIERANIE PIENIĘDZY  



LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH!
1. śpiwór
2. karimata
3. namiot
4. latarka
5. butla gazowa
6. gitara
7. leki
8. odpowiednia odzież

● rękawiczki
● czapka, szalik
● odpowiednie buty
● chusta lub czapka przeciwsłoneczna
● okulary przeciwsłoneczne
● krótkie spodenki
● długie spodnie
● kurtka przeciwdeszczowa
● klapki
● bielizna
● środki czystości...



Rozliczenie po obozie!

Proszę napisać wniosek o dofinansowanie 

– oddawać w klubie
– e-mail: barbara_burak@gazeta.pl  
 
Termin: do...

mailto:barbara_burak@gazeta.pl

