
   

  Szkoła Pływania Adam Kozłowski zaprasza na: 

  OBÓZ ZIMOWY KOLSPORT O PROFILACH 

            PIŁKA NOŻNA / PŁYWANIE - REKREACJA   

Nie masz pomysłu na ferie zimowe dla swojego 

dziecka? Chcesz aby spędziło je aktywnie? Mamy dla 

Ciebie rozwiązanie. 

Obóz dla dzieci i 

młodzieży pragnących 

doskonalić swoje 

umiejętności sportowe               

w takich dyscyplinach jak 

pływanie i piłka nożna, oraz dla tych, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z różnymi 

dyscyplinami sportu, nauczyć się nowych rzeczy 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: Olecko to miejscowość położona w sercu mazurskich jezior, określana mianem 

Sportowej Stolicy Mazur,  wspaniałe miejsce na aktywny wypoczynek. To tu znajduje 

się nowoczesny, unikalny kompleks sportowy. Jego sercem jest Hala LEGA, w której 

murach czekają: pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, 

halowej piłki nożnej i tenisa ziemnego, bieżnia 60 m zakończona skocznią w dal, ścianka 

wspinaczkowa o wysokości ok. 14m, sala fitness, sala do squasha, sala do sportów walki, 

siłownia, basen pływacki 25 m i basen rekreacyjny. Granice kompleksu wyznaczane są 

przez trasy biegowe i rowerowe. MOSiR Olecko mieści się w zabytkowym parku, 

bezpośrednio przylegającym do brzegów jeziora Oleckie Wielkie, niespełna pięćset 

metrów od centrum miasta. http://www.mosir.olecko.pl 

 
Zakwaterowanie: WENUS I MARS Hotelik i Restauracja to doskonałe miejsce na 

wypoczynek dla grup sportowych. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów 

sportowych, które zachwycą najbardziej wymagających. Hotel dysponuje pokojami 2-4 

osobowymi z łazienkami, stołówką, salą dyskotekową. 

 

 

TERMIN:  

21–27.01.2018r. 

CENA: 

880,00zł 
rabat 30zł dla rodzeństw, 

uczestników Szkoły Pływania 

AK, i uczestników obozów 

KOLSPORT 

WIEK UCZESTNIKÓW: 

8 - 16 lat 

MIEJSCE: 

Hala LEGA MOSiR           
w Olecku 
 
ZAKWATEROWANIE:  
Hotel WENUS I MARS 
Olecko pokoje 2-4– 
osobowe z łazienkami  
 
WYŻYWIENIE 

3 posiłki dziennie  

TRANSPORT: 

Dojazd własny 

 

UBEZPIECZENIE: 

NNW  

KADRA 

Trenerzy i pedagodzy 
posiadający odpowiednie 
uprawnienia do 
prowadzenia 
poszczególnych dyscyplin 
oraz doświadczeni             
w pracy z dziećmi 

http://www.mosir.olecko.pl/


Program: Podczas obozu zajęcia prowadzone będą w grupach tematycznych: 

 

Grupa PIŁKARSKA 

1-2 treningi dziennie piłkarskie w hali/ na boisku 

sztucznym 

doskonalenie techniki oraz taktyki 

nauka poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, 

obrony, uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki 

poznawanie przepisów gry i podstaw sędziowania meczów 

gry kontrolne 

zajęcia z historii piłki nożnej i poznawanie sylwetek 

najsłynniejszych piłkarzy 

Grupa PŁYWACKO-REKREACYJNA 

1-2 treningi dziennie na pływalni 

doskonalenie wszystkich styli pływackich 

doskonalenie skoków do wody i nawrotów 

pływanie w płetwach 

codziennie trening wspomagający na lądzie 

gry i zabawy w wodzie 

poznawanie różnych dyscyplin sportowych 

gry i zabawy w hali sportowej 

zajęcia z historii pływania i poznanie sylwetek 

najsłynniejszych pływaków 

Zajęcia dodatkowe i atrakcje dla wszystkich grup:  

Zajęcia na ściance wspinaczkowej, squash, tenis stołowy, siłownia-dla młodzieży starszej, „FIGLORAJ”-dla dzieci 

młodszych, zajęcia na pływalni, gry i zabawy w hali sportowej, gimnastyka, wieczorki tematyczne, gry planszowe, 

piłkarzyki, darts,  zajęcia dotyczące prawidłowego i racjonalnego odżywiania, przestrzeganie zasad Fair Play, podstawy 

ratownictwa wodnego i pierwsza pomoc, spacery i zabawy na śniegu, dyskoteka, kolacja plenerowa z ogniskiem, seanse 

filmowe, x-box. Gra terenowa z wykorzystaniem lokalizatorów GPS i wykrywaczy metali. 

„Uroczyste zakończenie obozu” 27 stycznia (sobota) godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy rodziców i rodzeństwo. 

 

                            

 

 

 

 

Liczba miejsc jest 

ograniczona. 
                   O rezerwacji decyduje kolejność zapisu.  

Zapisy do 16.12.2017r: 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 wówczas należy pobrać i wypełnić 
ZAŁĄCZNIKI: karta kwalifikacyjna, zgoda, regulamin obozu. 

Dokumenty należy wypełnić i razem z zaświadczeniem lekarskim 
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie sportowym 

proszę dostarczyć osobiście do dnia 16.12.2017r. 

Numer konta do wpłat za obóz zostanie podany na zebraniu w 

styczniu 2018r., o terminie zebrania poinformujemy Państwa 
telefonicznie.  

Zapisy i informacje pod nr tel. 508 310 830,  

 503 147 952 lub na stronie www.kolsport.pl 

ZAPEWNIAMY: 

Organizację obozu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Kuratorium 
Oświaty  
autorski program trenerski 
zakwaterowanie, wyżywienie  
ubezpieczenie NNW 
opiekę wychowawczą, trenerską                        
i ratownika WOPR 
zajęcia i atrakcje  wymienione w 
programie 
sprzęt sportowy – sale treningowe 
koszulkę pamiątkową  
wodę do picia 
fotorelację i dobrą zabawę 
 
POSIADAMY: 

Zezwolenie Marszałka woj. warmińsko-

mazurskiego 

gwarancję ubezpieczeniową 

doświadczenie w organizacji obozów 

sportowych 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi  

 

http://www.kolsport.pl/
http://www.kolsport.pl/
http://www.kolsport.pl/

