
zaprasza na…

OBÓZ SPORTOWY/TENISA STOŁOWEGO

w 
SŁAWIE

Jezioro  Sławskie  –  największy  akwen  województwa  lubuskiego.  Położony  jest  na
Pojezierzu Sławskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława!

ORGANIZATOR ZIELONOGÓRSKI KLUB SPORTOWY
Nr konta: Bank BGŻ SA 51 1600 1462 0008 3677 4717 6151

TERMIN 19-24.07.2021r.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy „Wratislavia” ul. Słoneczna 49, 67-410 Sława-Radzyń

Zakwaterowanie w pokojach 4-6 os. z łazienkami

WYŻYWIENIE  Cztery  posiłki  dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek , kolacja). Obóz 
rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu 
wyjazdu.

OBIEKTY SPORTOWE - plaża, boisko do siatkówki plażowej
- stoły do tenisa stołowego, - plac zabaw, sala rekreacyjna(14x8m)m, sala 
dydaktyczne, sala dyskotekowa

PROGRAM OBOZU Obóz  sportowy  przeznaczony  jest  dla  dzieci  oraz  młodzieży  lubiącej  sport,  a  także
wszystkich tych, którzy cenią zdrowy i aktywny tryb życia. Specjalnie dla nich stworzyliśmy
program bogaty w zajęcia, takie jak:
- tenis stołowy(1-2 treningi dziennie)
- gry i zabawy rekreacyjne                                           
- pływanie i plażowanie
- gry zespołowe
- atletyka terenowa

- turnieje z  nagrodami
- wycieczki piesze
- kajaki/rowery/łódki
- ognisko
- wycieczki rowerowe

- organizator zastrzega sobie prawo zmiany realizacji programu,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione oraz zniszczone rzeczy uczestników

KADRA Kierownik obozu, instruktorzy sportu (wychowawcy), ratownik WOPR, 

TRANSPORT - auta osobowe lub autobus
- wyjazd z miejscowości: Drzonków (możliwy dojazd własny)
- miejsce i godzina zbiórki: godz.12.00 ul. Olimpijska 20 – parking WOSiR w Drzonkowie
- prosimy o kontakt z klubem nie wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem obozu

UBEZPIECZENIE NNW (10.000 PLN)

CENA 850,00 zł. (w tym zaliczka 300 zł. do 30.04.2021 r.) – 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, realizację programu –  opiekę kadry 
oraz ubezpieczenie 

NIEZBĘDNE Karta obozowa(do 30.04.21r.), legitymacja szkolna, plecak, obuwie sportowe, nieprzemakalna
kurtka, ciepły sweter lub polar, nakrycie głowy, strój sportowy na halę oraz strój kąpielowy. 

Więcej informacji, zgłoszenia: Sroczyński Paweł tel.607 353 243
pawelsroczynski1980@gmail.com
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