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OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY 

 
Chcesz zapewnić swojemu dziecku niezapomniane wrażenia  
z wakacji?  
Zależy Ci, aby się nie nudziło i spędziło bezpiecznie czas 
wypoczynku na atrakcyjnych i urozmaiconych zajęciach pod 
opieką profesjonalnych instruktorów?  
Nasza nadzwyczajna oferta zadowoli Ciebie i Twoje dziecko.  
Niewielkie grupy, dostosowane do wieku uczestników, zapewnią 
komfort odpoczynku i przyjazną integrację.  
 

Wiek dzieci i młodzieży: 7-15 lat 
 

Grupy: 8-14 os.  
 

Miejsce: Sierakowskie Centrum Sportowo-Szkoleniowe TKKF, ul. Poznańska 27, 64-410 Sieraków, tel. 61 29 52 128.  
 

Termin: 14-21.08.2022r.  
 

Podczas trwania obozu proponujemy:   
codzienną rozgrzewkę poranną, pływanie, gry i zabawy w wodzie oraz na wodnym placu zabaw, pływanie pontonem 
(wyciąg do wake’a), gry i zabawy plażowe, rozgrywki zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, frisbee, 
kwadrant, itp.), tenis ziemny, zajęcia z podstaw ratownictwa wodnego i bezpiecznego zachowania nad wodą oraz 
pierwszej pomocy (zajęcia z manekinem), podchody, jazdę konną, laser tag, pływanie rowerami wodnymi, 
towarzyskie zabawy integracyjne, ognisko, dyskotekę.  
 

Zapewniamy:  
- koleżeńską atmosferę, bardzo interesujące zajęcia i brak czasu na korzystanie z telefonu,  
- transport na miejsce wypoczynku z Poznania,  
- całodobową opiekę,  
- zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli WF, instruktorów/trenerów sportu i rekreacji ruchowej oraz 
ratowników WOPR,   
- całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),  
- ubezpieczenie NNW,  
- zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  
 

Koszt: 1600zł/os. za turnus (przy zgłoszeniu do 31 marca 2022r.)  
            1650zł/os. za turnus (przy zgłoszeniu po 31 marca 2022r.)  
 

Rodzicom zgłaszającym rodzeństwo przysługuje rabat na drugie i każde kolejne dziecko w wysokości 20 zł/os. 
 

Deklarację udziału proszę wysyłać na adres: jaroslaw.czuba@olimpijczyk.edu.pl  
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwę szkoły.  
Po zamknięciu pierwszego terminu zgłoszeń otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potrzebnymi dokumentami.  
Odesłanie wymaganych dokumentów i wpłata zadatku będzie potwierdzeniem zapisu dziecka na obóz.  
 
Ze względu na niewielką ilość uczestników w grupach - liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!  
 
Wszelkie pytania w sprawie obozu proszę kierować na powyższy adres e-mail lub nr telefonu 507 140 260.  


