OBÓZ SPORTOWY DLA DZIECI
Olsztyn-Kortowo, 25.06-4.07.2018r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Decyduje kolejność dokonania wpłaty zadatku.
Miejsce: Olsztyn-Kortowo.
Kortowo to kampus Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie położony nad Jeziorem Kortowskim.
Urokliwe miejsce o bogatych walorach rekreacyjnych. Bogactwo przyrody (skwery, park, las oraz jezioro)
sprzyja organizacji wypoczynku oraz uprawianiu sportów zarówno na lądzie jak i na wodzie.
W okresie wakacyjnym Kortowo stanowi miejsce wielu zgrupowań sportowych w różnych dyscyplinach.
Na miejscu znajduje się cała infrastruktura (hala, stadion, korty tenisowe, przystań do sportów wodnych,
hotele, restauracje, poczta, bank, sklepy itp.) pozwalająca na komfortowy wypoczynek.

Charakterystyka obozu.
Obóz przeznaczony jest dla dzieci w wieku od lat 7.
Każdego dnia uczestnicy będą mieli 1-2 treningi badmintona w hali oraz 1 trening z takich dyscyplin jak: tenis
ziemny, siatkówka plażowa, pływanie + treningi ogólnorozwojowe kształtujące podstawowe cechy
motoryczne młodego sportowca takie jak: koordynacja, szybkość, siła, wytrzymałość.
Wieczorem zajęcia integracyjno-edukacyjne.
Generalnie – brak czasu na nudę!
W planie pobytu jest również zwiedzanie starówki.
Trenerzy:
Karolina Brzezińska, Iwona Górska, Aleksandra Zwierzchowska.
Cena:
1550 zł od osoby. 1500 zł jeśli w obozie uczestniczy rodzeństwo.
Cena zawiera:
9 noclegów. Pokoje 2-3 osobowe w układzie studia tzn. łazienka na dwa pokoje.
W pokoju lodówka.
W budynku sala tv.
Bardzo smaczne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje).
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt do ćwiczeń treningowych:
m.in. rakiety do badmintona i tenisa (dzieci mogą posiadać własny sprzęt),
lotki do badmintona, piłki do tenisa, siatkówki.
Plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika.
Zajęcia dodatkowe organizowane przez wychowawców.
Ubezpieczenie NNW.
Dojazd: własny. Należy przywieźć dziecko na godz.13.00. Obóz zaczynamy i kończymy obiadem.
Odebrać dziecko należy w godz.13.00-14.00.
Za dodatkową opłatą możliwy jest dojazd pociągiem pod opieką trenera.
Wyjazd o godz.9.35 z dworca Centralnego. Powrót o godz. 18.25 na dworzec Centralny.
10 czerwca nastąpi aktualizacja rozkładu jazdy więc podane godziny mogą ulec zmianie o czym poinformujemy.
Przejazd w jedną stronę to koszt 55zł od osoby. Płatność za przejazd gotówką u trenerów.

Lista podstawowych rzeczy, które dziecko powinno zabrać na obóz:
osobne obuwie do treningu w hali i w terenie, odzież treningową (koszulki, spodenki, skarpety itp.), dres,
kurtka przeciwdeszczowa, przybory toaletowe, ręczniki, legitymację szkolną, książeczkę zdrowia,
klapki na basen, kąpielówki, czepek + okularki, czapeczka z daszkiem chroniąca przed słońcem,
spray przeciw komarom i ewentualnie urządzenia elektryczne do kontaktu typu Raid itp.
zeszyt + długopis.
Każdy uczestnik otrzyma w prezencie pamiątkową koszulkę. Prosimy o podanie w zgłoszeniu wzrostu
dziecka.

Zapisy i rezerwacja:

Termin zgłoszeń 15 maja 2018r.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł od osoby po wcześniejszym zapoznaniu się
z poniższymi informacjami warunków rezygnacji.
W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z imprezy, Organizator zwraca
wpłacone sumy po dokonaniu następujących potrąceń:
- 30% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła do 15 maja 2018 roku.
- w wypadku rezygnacji po 15 maja 2018 roku Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależnie od
obiektywnych przyczyn rezygnacji.
Zadatek jest bezzwrotny.
Wpłaty zadatku można dokonać gotówką bezpośrednio u trenerów lub wpłacić na nr konta bankowego:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BADMINTONA "MILENIUM"
04-041 Warszawa, ul.Międzyborska 11B/86
konto nr 86 19500001 2006 0404 4141 0002.
W treści przelewu wpisujemy „imię i nazwisko uczestnika, obóz Olsztyn”.
Kartę obozową uczestnicy otrzymają po wpłaceniu zadatku.
II rata, stanowiąca dopełnienie do całej należnej kwoty, płatna jest do 15 maja 2018 roku.
Kontakt i informacje:
Tel.535 1000 40 (Karolina Brzezińska)
Tel.504 238 044 (Jacek Jagodziński)

ZAPRASZAMY!

