
 
 

LATO 2018 
 

I TURNUS: SPORT CAMP: 8-17 lipca 2018  
 
KADRA NASZYCH OBOZÓW: to bardzo pozytywne osoby, Trenerzy 
sportu, doświadczeni pedagodzy w pracy z dziećmi i młodzieżą, osoby 
posiadające dodatkowe uprawnienia(plastyczne, sportowe, 
psychologiczne), byli sportowcy, lubiący zdrowy styl życia, aktywni i 
empatyczne osoby: to nasz TEAMJ 
 
PROGRAM:  Wasze DZIECI-Nasza PASJA , 
program dla dzieci już od 7-17 lat ze znanych i lubianych Rodzin, co 
zapewnia bardzo indywidualne podejście i personalizację potrzeb.  
Bogaty w aktywność sportową: PŁYWANIE,TENIS,PIŁKA NOŻNA, uczący 
samodzielności  uczestników, 2  bloki sportowe każdego dnia ,z dala od 
zgiełku miasta ,w harmonii z przyrodą,4ha terenów zielonych bez 
urządzeń elektronicznych , zgodny z wymogami Kuratorium oświaty 
 
NOWA,MEGA LOKALIZACJA!!  
miejsce: SYPNIEWO koło JASTROWIA : www.centrumactiv.pl 
obóz sportowy z  profilem do wyboru: 
PŁYWANIE/PIŁKA NOŻNA/TENIS/KREATYWKA 
wiek dzieci: 7-17 lat. 
Obowiązuje podział na grupy wiekowe: 7-9 ,10-12, 13-17  lat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAM SPORTOWY: 
 

• treningi pływackie, piłkarskie, tenisowe, warsztaty kreatywne dla 
dziewczynek 

• na hali sportowej/boiskach: koszykówka, siatkówka plażowa, 
unihokej, rugby, gimnastyka 

• w basenach otwartych: zabawy,water ball, water splash, wojna 
balonowa 

• na świeżym powietrzu: Mega Twister, hulajnogi, deskorolki, 
badminton, zabawy z liną, relaks na trawie 

• na sali gier: kręgle, ping-pong, piłkarzyki, bilard 
• interaktywne warsztaty zdrowego żywienia 
  i mega zabawa..... 

• Pidżama Party 
• turnieje i zabawy z Trenerami  
• Koralikomania: biżuteria hand made 
• Gry planszowe i karciane 
• ognisko+dyskoteka z DJ dla chętnych 
• Sumo, czyli "walki" w strojach 
• Biblioteka komiksów i książek 
• Spływ kajakowy  
• Strefa relaksu pod chmurką: drewniany plac zabaw 

ZAPEWNIAMY: 
• nocleg w pokojach 3,4 osobowych z łazienkami 
• 4 posiłki w restauracji   
• przejazd autokarem  
• całodobową opiekę trenerów sportu i pedagogów  
• ubezpieczenie NNW 
• codzienna fotorelacja dzieci aktywności na FB 
• nieograniczony dostęp do wody mineralnej  
• zestaw obozowicza: koszulka/czapka/etc 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁY: 
cena : 1750zł 
Żadnych dodatkowych kosztów. Wszystko w cenie. 
Wystawiamy faktury, a także zaświadczenia potrzebne do zakładu 
pracy. 
Pierwsza rata rezerwacyjna: 500 zł/os płatne w czasie 5 dni roboczych 
od dokonania rezerwacji 
Druga rata 500  zł do 25.04.2018 ,reszta płatności na 21 dni przed 
rozpoczęciem turnusu. 
 
ZGŁOSZENIA:  mailowe: biuro@aliceswim.pl 
imię  i nazwisko dziecka+ turnus I/II  LATO 2018 
Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo maila z dokumentami 
rezerwacyjnymi: umowa, warunki uczestnictwa, karta kwalifikacyjna 
                                
                           ZAPRASZAMY!!! 
 
 
 
	


