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Zaproszenie do udziału w pokazach astronomicznych 

– studencki obóz astronomiczny. 

Z okazji 25-lecia działalności w Polsce firmy Deloitte, otrzymaliśmy dofinansowanie na 

realizację 5 lekcji dla dzieci i młodzieży z bieszczadzkich szkół. 

Obóz odbędzie się w sezonie zimowym – styczeń – marzec 2016 roku. W obozie może wziąć 

udział 15 studentów wraz z opiekunem. Zapewniamy finansowanie: wyżywienia, noclegu, 

oraz materiałów dydaktycznych. Studenci będą mogli przez 7 dni korzystać z obserwatorium 

astronomicznego. Dojazd do Chaty Socjologa leży po stronie Szkoły. Do współpracy 

zapraszamy uczelnie i wydziały tematycznie powiązane z astronomią, tak aby w składzie 

obozu była minimum jedna osoba, która może samodzielnie obsługiwać teleskop. 

Jak wygląda pobyt w Chacie? 

Grupa we własnym zakresie musi dojechać do Lutowisk (ok.1,5-2 godzin marszu na szczyt) 

lub do Dwernika (ok.1 godziny marszu na szczyt).   

Codziennie Gospodarz Chaty rozdziela prace do wykonania przez uczniów. Zwyczajowo jest 

to wyjście po drewno do lasu, spacer po wodę lub prace porządkowe niezbędne do 

codziennego funkcjonowania Chaty.  

Warto wyznaczyć wachty kuchenno-porządkowe, które codziennie będą odpowiadały za 

przygotowanie posiłków oraz rozdzielenie prac porządkowych  i wyznaczenie ekipy 

odpowiedzialnej za dokonanie zakupów spożywczych. 

To umożliwi pozostałym studentom udział w zajęciach merytorycznych, wycieczkach 

spacerach itp. 

 

Korzystanie z Obserwatorium 

Studenci będą mogli samodzielnie korzystać teleskopu i prowadzić obserwacje gwiazd. 

Warunkiem jest udział osoby, która będzie umiała obsługiwać teleskop i prowadzić 

obserwacje. Klub Otrycki może dodatkowo zapewnić dostęp do prezentacji multimedialnej i 

materiałów dydaktycznych. 

Szczegółowe warunki organizacji obozu i korzystania z teleskopu będziemy ustalać 

indywidualnie z osobą odpowiedzialną za obóz. 
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Jak dojechać oraz informacje o szlakach:  http://www.otryt.bieszczady.pl/pl/dojazd  

Warunki w Chacie Socjologa: http://www.otryt.bieszczady.pl/pl/o-chacie  

Jakie wyposażenie powinni mieć ze sobą uczestnicy: śpiwór, latarka, buty na zmianę, ciepłe 

ubranie (także na zmianę), ubranie przeciwdeszczowe, przybory toaletowe, buty 

odpowiednie na górska wycieczkę, plecak – spakowany tak, aby można było dołożyć 

prowiant 

 

Szczegółowe informacje Magdalena Kołodziejczyk – Prezes Stowarzyszenia Klub Otrycki: 

kometa@otryt.bieszczady.pl tel. 505 445 672 
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