zaprasza na…
Wakacje Pełne Zdrowia, Ruchu i Radości
w

DRZONKOWIE
ORGANIZATOR

Zielonogórski Klub SPortowy
ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Numer rachunku: 51 1600 1462 0008 3677 4717 6151

TERMIN

19-28.08.2022 r.

CENA

1390,00 zł. (w tym zaliczka 300 zł. do 31.04.2022 r.)
Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, realizację programu –
wszystkie wejściówki, bilety wstępu, opiekę kadry oraz ubezpieczenie

NIEZBĘDNE

Karta obozowa(do 31.04.22r.), legitymacja szkolna, plecak, obuwie sportowe,
nieprzemakalna kurtka, ciepły sweter lub polar, nakrycie głowy, strój sportowy
na halę oraz strój kąpielowy.

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze
ZAKWATEROWANIE
66-004 Zielona Góra, ul.Drzonków-Szkolna 2
wieloosobowe sale lekcyjne(łóżka, pościel,krzesełka, stoliki)
WYŻYWIENIE
Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek , kolacja). Obóz
rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
OBIEKTY SPORTOWE Hala sportowa 35 m/20m, stoły do tenisa stołowego, sala ftness, boisko
piłkarskie, kompleks boisk „Orlik w Raculi”(1,5km)
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(trening 4h dziennie +
- turnieje z nagrodami
udział w Mini Drzonków Cup 2022)
- wycieczki piesze i autokarowe
- gry zespołowe,
Zielona Góra i okolice
- gry i zabawy rekreacyjne
- konkursy: karaoke, inne…
- pływanie i plażowanie(WOSiR, CRS)
- ognisko/grill
- wyjście na Kręgielnię
- 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,
osoba z KPP
TRANSPORT
- autokar szkolny, PKP, auta osobowe lub MZK
- miejsce i godzina zbiórki: Zespół Edukacyjny nr 4, ul. Drzonków-Szkolna 2,
godz.13.00
- prosimy o kontakt z klubem nie wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem
obozu
UBEZPIECZENIE
NNW (10.000 PLN)

Więcej informacji, zgłoszenia: Sroczyński Paweł tel.607-353-243

