
LATO 2022

OBÓZ SPORTOWY W MRZEŻYNIE
TERMIN : 18.08-28.08.2022 r.

 Roczniki: 2010, 2008, 2006 dziewczynki oraz 2009 chłopcy

Zakwaterowanie: 

Pokoje w klasach szkolnych bardzo dobrze wyposażone i przestrzenne.

Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek).

W ramach pobytu:

 korzystanie z sali lub świetlicy wyposażonej w sprzęt audio-wideo (umożliwienie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z projekcjami wizualnymi);

 profesjonalne treningi pod okiem trenera klubowego;

 organizacja meczów sparingowych, turniejów itp.;

  opieka pielęgniarki/fizjoterapeuty w trakcie pobytu;

 woda dla każdego uczestnika na każdy dzień pobytu na obozie;

 ratownik WOPR na plaży;

 Upominek klubowy dla każdego uczestnika obozu;

 Prowiant na drogę powrotną do Zielonej Góry.

Zaplecze sportowo-rekreacyjne: 

 Hala  sportowa pełnowymiarowa 3 sektorowa, położona najbliżej morza hala 
widowiskowo – sportowa, z boiskiem głównym o wymiarach 24 x 44m;

 Kort do squash 1 h/ dziennie;

 Sala fitness 1 h / dziennie;

 Siłownia 1h / dziennie;

 Sauna sucha 5 h/ na cały pobyt;

 Boisko do siatkówki plażowej;

 Boisko tartanowe do koszyków lub siatkówki na przystani kajakowej
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Cena:  1.740 zł

 zadatek  600 zł płatne do 20.05.2022 r.

 II rata  1140 zł płatne do 29.06.2022 r.

na konto bankowe  nr: 13 2030 0045 1110 0000 0213 0670   Stowarzyszenia ( w tytule 
przelewu wpisać: zadatek – rocznik zawodnika, II rata – rocznik zawodnika). Serdecznie 
zapraszamy.

* Uwaga !

Ze względu na nieokreśloną inflację organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany ceny pobytu do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (max. do 5%).
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