
 OFERTA 
       dla osób nie mających sprecyzowanych 

zainteresowań na konkretną dyscyplinę sportową. 

Proponujemy udział w ciekawym programie, 
w którym każdy będzie mógł poznać różne
dyscypliny sportowe i nie tylko.....

Na program składa się 6 zajęć dziennie, podzielonych 
na różne bloki tematyczne.

Blok 1 - Plażowy.  
Blok 2 - Gry Zespołowe.
Blok 3 - Sporty Wodne.
Blok 4 - Sporty Strzeleckie.
Blok 5 - Park Linowy.
Blok 6 - “Mój brat szybki Mózg”.
Blok 7 - Skautowski.
Blok 8 - Gry i Zabawy.
Blok 9 - Akrobatyka.

Blok “plażowy”
Z ośrodka do plaży mamy 60m. Jeśli aura będzie 
przychylna, będziemy niektóre zajęcia prowadzić 
na plaży,i oczywiście zażywać kąpieli pod czujnym 
okiem ratowników z WOPR.





          AKROBATYKA



Blok - Gry Zespołowe.
Piłka nożna.

Uni-hokej



Piłka siatkowa.



KWADRANT i BASEBOOL



Dysponujemy własnym krytym basenem.

Mecze w piłkę wodną były nie mniej emocjonujące 
od meczy na murawie boiska. 

Blok sporty wodne.



Blok strzelecki.
1. Łucznictwo
Dysponujemy własnym sprzętem: posiadamy 3 rodzaje łuków - łącznie 20 sztuk,
8 stanowisk łuczniczych oraz sprzęt pomocniczy.
Strzelnica jest zadaszona, na wypadek deszczu lub słońca.



2. Strzelectwo.
Dysponujemy czterostanowiskową strzelnicą
tunelową do broni pneumatycznej.
Na wyposażeniu: wiatrówki, pistolety i
karabinki do paintballa.

Na koniec obozu zawsze odbywają się turnieje.
Zwycięscy nagradzani są medalami. 



Blok - park linowy.
Do pokonania  ścianka wspinaczkowa.



“ Kapelusz SKAUTA”

Zapraszamy do udziału w programie:

Nasi obozowicze wyjeżdżają z nami niejednokrotnie 
przez kilka lat z rzędu, to z myślą o nich stworzyliśmy 
ten program. Zawiera on elementy skautingu i 
surwiwalu. Celem jest rozbudzenie zainteresowań, 
zachęcenie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 



Blok - Gry i Zabawy.
Przeznaczony jest dla najmłodszych uczestników
naszego obozu. Prowadzą je doświadczeni 
nauczyciele wychowania fizycznego.



Blok - “Mój brat szybki Mózg”
Jest to program, oparty na grach matematyczno
- logicznych. Wiodącą grą są oczywiście szachy. 
Zajęcia prowadzi wspaniały pedagog, trener szachowy 
Pan Wiesław Żochowski, nauczyciel matematyki w 
Szkole Podstawowej w Michałowicach.

W programie:



Dyskoteka i Ognisko.
Na każdym porządnym obozie nie może zabraknąć tych imprez.  

Przy tak bogatej ofercie programowej nasi 
uczestnicy na pewno nie będą się nudzić.
Zapewniamy łącznie 6 treningów dziennie.  




