Oferta letniego, rowerowego obozu sportowo – rekreacyjnego Smołdziński Las 2019/10 dni
Termin: 23.06 – 3.07.2019 oraz 3 – 13.07.2019
Adres: Smołdziński Las 4, 76-214 Smołdzino
Strona: www.daja.pl
Cena: 1750 zł *
Oferta obejmuje:
 noclegi w pokojach 3 – 5 osobowych,
 wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje,
 transport i ubezpieczenie,
 opiekę wykwalifikowanych wychowawców.
W programie:
 wycieczki rowerowe,
 zajęcia sportowe i rekreacyjne, a w tym: Rugby, strzelectwo, łucznictwo,
 Olimpiada Obozowa – zawody z nagrodami,
 dyskoteki i ogniska,
 wycieczki do Łeba Park, Portu Jachtowego, nad Jeziora Sarbsko,
 zwiedzanie okolic,
 wycieczki piesze po Słowińskim Parku Narodowym i wiele innych atrakcji.
Orientacyjny harmonogram pobytu:
Dzień I
 2:00 wyjazd z parkingu przy SP 11
 14:00 przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie
 14:30 obiad
 18:30 kolacja
 19:30 spotkanie rozpoczynające obóz
Dzień II- IX
 8:00 śniadanie
 9:00 – 13:00 pobyt na plaży lub wycieczka piesze/rowerowe lub zajęcia sportowo- rekreacyjne
 13:30 obiad
 14:00 – 18:00 udział w Olimpiadzie Obozowej lub zajęcia sportowo - rekreacyjne lub wycieczki rowerowe,
 18:30 kolacja
 19:00 – 20:00 zajęcia sportowo – rekreacyjne lub ognisko lub dyskoteka,
Dzień X
 8:00 śniadanie
 9:00 wyjazd
 19:00 przyjazd na parking przy SP 11.
Szczegóły i zapisy: klub@justswim.pl lub 790 219 044
*Dla rodzeństwa biorącego udział w obozie sportowo – rekreacyjnym rabat 100 zł /dziecko.
Rabat w wysokości 100 zł przysługuje członkom Klubu za zachęcenie do udziału w obozie osób spoza Klubu
Sportowego Just Swim Jelenia Góra. Rabaty nie sumują się.
Harmonogram wpłat:
do 17 maja I rata – 850 zł
do 15 czerwca II rata – Smołdziński Las: 900 zł
NUMER KONTA: Raiffeisen Polbank 87 1750 1266 0000 0000 3047 3655 z dopiskiem: wpłata na obóz Smołdziński Las,
imię i nazwisko
Wiek uczestników: 9-16 lat

Oferta letniego, rowerowego obozu sportowo – rekreacyjnego Wieleń Zaobrzański 2019/14 dni
Termin: 14 -28.07.2019r
Adres: Ośrodek Wypoczynkowy Krokus, Plac Pielgrzymów 9, Wieleń Zaobrzański
strona www: www.ow-krokus.pl
Cena: 1799 zł/ os *
Oferta obejmuje:
 noclegi w domkach 4 – osobowych z łazienką,
 wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki,
 transport i ubezpieczenie,
 opiekę wykwalifikowanych wychowawców.
W programie:
 zajęcia sportowe i rekreacyjne, a w tym: rugby, strzelectwo, łucznictwo, kajaki, windsurfing,
 dyskoteki i ogniska,
 Olimpiada Obozowa - zawody z nagrodami,
 wycieczki rowerowe i wiele innych atrakcji.
Orientacyjny harmonogram pobytu:
Dzień I
 8:00 wyjazd z parkingu przy SP 11
 11:00 przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie
 11:30- 13:00 pobyt nad jeziorem
 13:30 obiad
 14:00- 18:15 zajęcia sportowo – rekreacyjne/rozpoczęcie Olimpiady Obozowej
 18:30 kolacja
 19:00 – 20:00 spotkanie rozpoczynające obóz.
Dzień II- XIII
 8:00 śniadanie
 9:00 – 13:00 pobyt nad jeziorem lub wycieczka rowerowa lub zajęcia
sportowo-rekreacyjne
 13:30 obiad
 14:00 – 18:15 udział w Olimpiadzie Obozowej
 18:30 kolacja
 19:00 - zajęcia sportowo – rekreacyjne lub ognisko lub dyskoteka.
Dzień XIV
 8:00 śniadanie
 9:00 wyjazd
 12:00 przyjazd na parking przy SP 11.

Szczegóły i zapisy: klub@justswim.pl lub 790 219 044
*Dla rodzeństwa biorącego udział w obozie sportowo – rekreacyjnym rabat 100 zł/dziecko. Rabat w wysokości 100 zł
przysługuje członkom Klubu za zachęcenie do udziału w obozie sportowo - rekreacyjnym osób spoza Klubu
Sportowego Just Swim Jelenia Góra. Rabaty nie sumują się.
Harmonogram wpłat:
do 17 maja I rata – 850 zł
do 15 czerwca II rata – 949 zł
NUMER KONTA: Raiffeisen Polbank 87 1750 1266 0000 0000 3047 3655 z dopiskiem: wpłata na obóz Wieleń, imię i
nazwisko
Wiek uczestników: 9-16 lat

