
 
Mili Rodzice, Kochane Dzieci, 

Przedstawiamy ofertę pierwszego z naszych  obozów: 
 
 SPORT CAMP: 15-24 lipca 2019 Sypniewo  
 
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 
 
Nasza Misja :Wasze DZIECI-Nasza PASJA , 

• program dla dzieci już od 7lat  ze znanych i lubianych Rodzin, wszyscy 
się znamyJ,obóz jest offline J,bez urządzeń elektronicznych!! 

• obóz dla dzieci aktywnych lubiących aktywność, wyzwania, przyrodę! 
• uczymy samodzielności, budujemy pozytywne relacje, jest bezpiecznie!! 
•  2 bloki sportowe każdego dnia ,z dala od zgiełku miasta ,w harmonii z 

przyrodą, 4ha terenów zielonych bez urządzeń elektronicznych 
 
I WIĘCEJ: 
Sprawdzona lokalizacja :www.centrumactiv.pl 
Profile do wyboru: 
PŁYWANIE/PIŁKA NOŻNA/TENIS/KREATYWKA/PIŁKA SIATKOWA  
wiek dzieci: 7-18 lat. 
Obowiązuje podział na grupy wiekowe: 7-9 ,10-12, 13-18 lat 
 
PROGRAM SPORTOWY:  

• codziennie treningi pływackie, piłkarskie, tenisowe, warsztaty kreatywne 
• nowość :nauka jazdy na deskorolkach J 
• na hali sportowej/boiskach: siatkówka, rugby, joga 
•  w basenach otwartych: zabawy, water ball, water splash 
• na świeżym powietrzu: badminton, zabawy z liną, relaks na trawie 
• na sali gier: kręgle, ping-pong, piłkarzyki, bilard 
• Pidżama Party, dyskoteka z DJ dla chętnych 
•  turnieje i zabawy z Trenerami 
• Koralikomania: biżuteria hand made 
•  Spływ kajakowy 



 
ZAPEWNIAMY: 

• nocleg w pokojach 3,4 osobowych z łazienkami 
• 3 posiłki w restauracji 
• przejazd autokarem 
• gwarancję ministerialną w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym 

(TFG) 
• gwarancję marszałkowską w Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym (UFG) 
• całodobową opiekę trenerów sportu i pedagogów 
• ubezpieczenie NNW 
• codzienną  fotorelacja dzieci aktywności na FB 
• nieograniczony dostęp do wody mineralnej 
•  zestaw obozowicza: koszulka/czapka/etc 

 
SZCZEGÓŁY: 
cena : 1890 zł  
Żadnych dodatkowych kosztów. Wszystko w cenie.  
Wystawiamy faktury, a także zaświadczenia potrzebne do zakładu 
pracy. Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka 
Województwa Pomorskiego o nr:669  
Płatność rezerwacyjna: 500 zł/os płatne do 5 dni od dokonania rezerwacji 
miejsca. 
Pozostała płatność do 30 maja 2019  
Nr konta znajduje się na naszej www.aliceswim.pl 
Zgłoszenia: biuro@aliceswim.pl  
Tel: 501-518-461  
 
 
Zapewnij dziecku niezapomniane i bezpieczne wakacje!! 


