
 

                        
  zaprasza na… 

           Wakacje Pełne Zdrowia, Ruchu i Radości  
    w  

  STRONIU ŚLĄSKIM 

 
Stronie Śląskie to niewielkie uprzemysłowione miasto w szerokiej i rozgałęzionej dolinie rzek:  Białej Lądeckiej,  

Morawki  i Siennej Wody. Cztery pasma górskie wydzielają  dolinę, w której leży Stronie Śląskie: od północy 

 Góry Złote, od południowego wschodu  Góry Bialskie, od południa  Masyw Śnieżnika  zaś od zachodu góry 
 Krowiarki.    

Zdrowe powietrze, malownicze krajobrazy, piękne tereny do uprawiania aktywności turystyki  
Jeśli planujesz dobrze i aktywnie wypocząć - przyjmij nasze zaproszenie! 

 

ORGANIZATOR Zielonogórski Klub Sportowy, ul.Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona 
Góra, NIP:973-04-65-934  
Nr konta: Bank BGŻ SA 51 1600 1462 0008 3677 4717 6151  

 
TERMIN 
 

22.-31.07.2022 r. 

ZAKWATEROWANIE Ośrodek Menos w Stroniu Śląskim, przy ulicy Kościuszki 20a  
pokoje 3-4 osobowe, z łazienkami, TV i WiFi   

WYŻYWIENIE Ośrodek Menos w Stroniu Śląskim, przy ulicy Kościuszki 20a                                                                                        

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

OBIEKTY SPORTOWE  hala sportowa  
 kryta pływalnia 
 zespół boisk sportowych „Orlik” 

 

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, gry zespołowe 
- gry i zabawy rekreacyjne na hali, w terenie                                                             
- pływanie i plażowanie – Zalew w Starej 
Morawie 
- spływ pontonowy po Bardzie 
- wycieczki piesze po otaczających górach 

- turnieje z  nagrodami 
- wycieczka – Kopalnia Uranu 
- dyskoteka, ognisko 
- wycieczka Miasto Stronie Śląskie 
- Jaskinia Niedźwiedzia 

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

 
 
KADRA 

Informujemy ponadto, że ze względów od nas niezależnych (warunki atmosferyczne, zagrożenie 

epidemiologiczne, itp.) program może ulec zmianie. 
Kierownik obozu, instruktorzy sportu (wychowawcy), osoba z kursem KPP, kierowca. 

TRANSPORT - autokar szkolny, pociąg 

 
UBEZPIECZENIE  NNW (10.000 PLN) 

CENA 1590,00 zł. (w tym zaliczka 300 zł. do 30.04.2022r.)  
Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, realizację programu – wszystkie 
wejściówki, bilety wstępu, opiekę kadry oraz ubezpieczenie  
 

NIEZBĘDNE Karta obozowa(do 30.04.22r.), legitymacja szkolna, plecak, obuwie sportowe, nieprzemakalna 
kurtka, ciepły sweter lub polar, nakrycie głowy, strój sportowy na halę oraz strój kąpielowy.  
 

Więcej informacji, zgłoszenia: Sroczyński Tomasz tel.790 896 663 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_Lądecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morawka_(dopływ_Białej_Lądeckiej)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sienna_Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Góry_Złote
https://pl.wikipedia.org/wiki/Góry_Bialskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_Śnieżnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krowiarki_(góry)

