
                                            Szkoła Pływania Adam Kozłowski zaprasza na:

                                  AKTYWNE WAKACJE NAD MORZEM 
                                        

                                               OBÓZ SPORTOWO – JĘZYKOWY 
                                                    

Nie masz pomysłu na wakacje dla 
swojego dziecka? Chcesz aby spędziło je 

aktywnie? Mamy dla Ciebie 
rozwiązanie.

Korzystając  z  uroków  Mierzei  Wiślanej  zrealizujemy  bogaty  program 
rekreacyjny z jednoczesną przygodą językową. To  Obóz dla dzieci i młodzieży 
pragnących rozpocząć  swoją  przygodę  z  wieloma dyscyplinami  sportu,  a  także  dla 
chcących doskonalić swoje umiejętności, nauczyć się nowych rzeczy, podszkolić język 
angielski  i  po  prostu  dobrze  się  bawić.  Pod  czujnym  okiem  doświadczonych 
wychowawców  i  instruktorów  młodzi  ludzie  nauczą  się  zasad  funkcjonowania 
w grupie oraz bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.

Miejsce: Kąty Rybackie – to spokojna miejscowość położona pomiędzy Sztutowem, 
a Krynicą Morską na Mierzei Wiślanej. Teren ten jest turystycznym ewenementem – 
z jednej  strony otoczony słodkimi  wodami Zalewu Wiślanego,  a z drugiej  Morzem 
Bałtyckim.  Mierzeję  oprócz  malowniczych  plaż  wypełniają  również  sosnowe  lasy. 
Bliskość  lasu,  Zalewu  Wiślanego  oraz  Morza  Bałtyckiego  wytwarza  wspaniały 
mikroklimat sprzyjający regeneracji  oraz pozytywnie wpływający na nasze zdrowie. 
Piękne lasy Mierzei Wiślanej są doskonałym miejscem na rowerowe wycieczki. Wokół 
Kąt Rybackich i okolic przebiega kilka dłuższych i krótszych tras rowerowych, które 
głównie przebiegają leśnymi ścieżkami wzdłuż plaży.

Ośrodek:  Ośrodek Wypoczynkowy Panorama położony jest na skraju lasu. Z okien 
pensjonatu można  podziwiać panoramę Zalewu Wiślanego.  Na ogrodzonym terenie 
znajdują  się  dwa budynki  mieszkalne – ogrzewane połączone ze  sobą przestrzenną 
stołówką i zapleczem rekreacyjnym,  w którego skład wchodzą:  stół  do ping-ponga, 
bilard,  piłkarzyki,  cymbergaj,  gry  zręcznościowe,  konsola  X-Box  360  Kinect. 
W  ośrodku  znajduję  się  również:  świetlica  wyposażona  w  projektor,  sprzęt  
nagłaśniający,  sprzęt  karaoke,  sprzęt  komputerowy z  dostępem do  internetu,  WiFi, 
i sala multimedialna z ekranem i z projektorem. W ośrodku są dwie sale rekreacyjne 
o wymiarach w tym jedna wyposażona w lustra  i  dwie salki  do zajęć  grupowych. 
Ośrodek posiada również gabinet pielęgniarski. Na terenie ośrodka znajdują się boiska 
do piłki  nożnej,  siatkówki,  koszykówki,  ścianka wspinaczkowa, tor  przeszkód,  plac 
zabaw i miejsce na grilla i ognisko. Szczegóły na www.owpanorama.com.pl.

Program:
1.Zajęcia  sportowo-rekreacyjne:   lekkoatletyka,  siatkówka,  piłka nożna,  koszykówka, 
sporty walki  (podstawowe elementy samoobrony),  ścianka wspinaczkowa, turystyka 
rowerowa,  ratownictwo  wodne  i  pierwsza  pomoc,  badminton,  tenis  stołowy,  gry 
i zabawy terenowe, survival, piesze wycieczki.
2.Zajęcia  taneczne:   dla  chętnych.  Zajęcia  ogólnorozwojowe  z  elementami  różnych 
technik tańca nowoczesnego. Nauka podstawowych kroków i prostych układów: hip-
hop, modern, jazz, gry i zabawy muzyczno-ruchowe. Zajęcia poprowadzi instruktorka 
Szkoły Tańca „EMOTION” z Warszawy - Olga Brodawska - Absolwentka Akademii 
Muzycznej  w  Łodzi  na  kierunku  Choreografia  i  Techniki  Tańca.  Dyplomowany 
instruktor tańca sportowego Polskiej Akademii Sportu, tancerka klasy mistrzowskiej międzynarodowej.
3.Zajęcia językowe:   zajęcia z języka angielskiego z lektorem będą prowadzone w plenerze 1 raz dziennie po 1h. Poziom 
zajęć będzie dostosowany do stopnia zaawansowania uczestników. Nauka poprzez zabawę, gry edukacyjne, quizy i śpiew.
 

4.Zajęcia plastyczne:   rysowanie, wykonywanie stroju na Bahama Party.

TERMIN: 
22–31.07.2016r. (10 dni)

CENA:
1160,00zł

WIEK UCZESTNIKÓW:
7  - 15 lat

MIEJSCE:
Ośrodek 
Wypoczynkowy 
Panorama Kąty 
Rybackie

ZAKWATEROWANIE:
W budynku 
murowanym w 
pokojach 2,3,4,5 –
osobowych z 
łazienkami

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

TRANSPORT:
Autokar klasy 
turystycznej

UBEZPIECZENIE:
NNW sport

KADRA
Nauczyciele i 
instruktorzy 
posiadający 
odpowiednie 
uprawnienia do 
prowadzenia 
poszczególnych 
dyscyplin oraz 
doświadczeni w pracy z 
dziećmi

http://www.owpanorama.com.pl/


5.Wiele innych atrakcji:   plażowanie (plaża bez tłumów, dostępna dla gości Ośrodka), kąpiele w morzu (pod czujny okiem 
ratownika,  który  będzie  z  nami  podczas  trwania  całego  obozu),  konkursy,  występy,  zabawy,  Sportowa  Olimpiada, 
dyskoteki, dni tematyczne, ognisko, podchody, kalambury, Bahama Party – pożegnanie z morzem, Noc Survivalowa – 
budowa i nocleg w szałasach (dla odważnych przy dobrej pogodzie).
6.Gra terenowa „Poszukiwacze bursztynowych skarbów”  : zamienimy się w poszukiwaczy bursztynowych skarbów i za 
pomocą  lokalizatorów gps  i  wykrywaczy metali  będziemy poszukiwać   ukrytych  skarbów w lesie  i  na  plaży. Nad 
prawidłowym przebiegiem gry będzie czuwać AKADEMIA BURSZTYNU.
7.Wycieczka  do  Parku  Ruchomych  Dinozaurów  „  DINOPARK”  w  Malborku  : Wspólnie  przemierzymy  ścieżkę 
dydaktyczną na drodze której, spotkamy około czterdziestu ruchomych dinozaurów, które w otoczeniu pięknej zieleni lasu  
przeprowadzą Nas przez poszczególne okresy w dziejach ziemi. Jest to wspaniały zbiór informacji wraz z realistycznie  
wyglądającymi  dinozaurami.  Eksponaty  wydają  dźwięki,  ruszają  głową,  ogonem,  powiekami,  a  nawet  brzuchem  – 
imitując oddychanie! Odwiedzimy również Mini ZOO i JUMPY PARK - PARK LINOWY MALBORKSTONES – to 
pierwszy na Pomorzu supernowoczesny system asekuracji  zainstalowany w parku gwarantuje  bezpieczną  i  spokojną  
zabawę dla dzieci i dorosłych. Pod okiem instruktorów pokonamy własne lęki i oddamy się wspaniałej zabawie.
 
Plan dnia: 
7.30 – Pobudka
7.40 – Rozruch poranny (jogging, joga, stretching, itp.,itd)
8.15 – Apel poranny
8.30 – Śniadanie
9.30 – 13.30 Zajęcia programowe ranne w podgrupach wiekowych
14.00 – Obiad
14.30 – 15.30 Poobiedni relaks
15.30 – 17.45 Zajęcia programowe popołudniowe w grupach zainteresowań
18.15 – Apel wieczorny
18.30 – Kolacja
20.00 – 21.30 Zajęcia wieczorne
21.30 – Toaleta, przygotowanie do snu
22.00 – Cisza nocna.                                                                                           

Harmonogram wpłat:
- zaliczka – 200 zł płatna w terminie do 31.03.2016r, 

gwarantuje rezerwację, nie jest zwracana  przy rezygnacji z obozu.
- wpłata I raty 480 zł w terminie do 25.04.2016r

- wpłata II raty 480 zł w terminie do 25.06.2016r
RABAT*: 

- RODZEŃSTWO – każda osoba otrzymuje 50 zł zniżki na wyjazd!!!
 - UCZESTNICY SZKOŁY PŁYWANIA AK – otrzymują 50 zł zniżki!!! 

*Rabatów nie łączymy.
Wpłaty dokonujemy na konto: z dopiskiem 

np. zaliczka/rata za obóz (imię nazwisko dziecka):

Szkoła Pływania Adam Kozłowski
ul. Partyzantów 31A, 19-500 Gołdap

PKO BP  08 1020 4724 0000 3002 0045 6806

Liczba miejsc jest ograniczona.
              O rezerwacji decyduje kolejność zapisu i wpłata zaliczki

Zapisy: Prosimy wysłać zgłoszenie mailem: na stronie www.kolsport.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, prosimy go 
wypełnić i odesłać mailem na adres kolsportgoldap@gmail.com lub dostarczyć osobiście. Po wysłaniu zgłoszenia, 
otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem przyjęcia uczestnika na obóz wraz z ZAŁĄCZNIKAMI: kartą kwalifikacyjną, 
umową, regulaminem obozu. Dokumenty należy wypełnić i dostarczyć osobiście na zebranie, o którym poinformujemy 
telefonicznie.

Zapisy i informacje pod nr tel. 508 310 830,  503 147 952 lub na stronie www.kolsport.pl

CENA OBEJMUJE:

Organizację obozu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Kuratorium Oświaty
zakwaterowanie
transport
wyżywienie
ubezpieczenie NNW
opiekę wychowawczą, pielęgniarską i 
ratownika WOPR
zajęcia wymienione w programie
grę terenową „Poszukiwacze bursztynowych 
skarbów”
wycieczka do Malborka, DINOPARK i Park 
Linowy
koszulkę pamiątkową
płytę CD ze zdjęciami z pobytu
wodę do picia

mailto:kolsportgoldap@gmail.com
http://www.kolsport.pl/

