
                         

 

Klub Sportowy ,, Polonia ‘’ Rybnik 

zaprasza  na obóz 

Obóz Beskidzka Przygoda w Wiśle   

dla dzieci od 7 roku życia 
termin : 27.06-04.07.2022 - 8 dni przygody ! 

obóz idealny na pierwszy wyjazd dziecka   
istnieje możliwość wyjazdu na obóz dzieci , które nie są członkami  klubu 

Zakwaterowanie : Dom Wczasowy Limba ul. Górnośląska 5 w Wiśle -zbocze Partecznika 

                                 

Zakwaterowanie : Pokoje 2,3 4 osobowe z łazienkami ,TV bezpłatny Internet, czajnik   

Wyżywienie         :  3 posiłki dziennie plus podwieczorek  -smaczna polska kuchnia 

Opiekunowie         :  wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem z pracą z dziećmi  

Program obozu :   

Zajęcia: Leśny tor NINJA- rywalizacje,  BALONIADA, TALENT SHOW, wybór miss, mistera   

Zajęcia plastyczne – wyrób toreb, foliowe pejzaże prace zbiorowe,- handmade kije wędrowca ,plener 

artystyczny -inspiracje górską przyrodą .    

Wycieczki piesze po Wiśle (Zabytkowy Park Przygód/Amfiteatr, Aleja Gwiazd Sportu. 

Wycieczki górskie – Szczyty widokowe -TRZY KOPCE- SKOLONITY- PĘTLA CIEŃKOWSKA   

Zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego-warsztaty– nauka pisania gęsim piórem  

Zwiedzanie Galerii Sportowych Trofeów Adama Małysza  

Ognisko z kiełbaskami , dyskoteki kąpiele na basenie otwartym OS ,,Start,, plażowanie  

Pobyt w Parku Wodnym Tropikana -Hotel Gołębiewski, 

Pobyt w Parku linowym w Wiśle    

Przejazd kolejka turystyczną -Skocznia im. A. Małysza, Zameczek Prezydenta na Kubalonce 

Wycieczka do Trójwsi ( Istebna, Koniaków, Jaworzynka)-Muzeum Koronki-Leśny Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej       

Ustroń -Równica lub Czantoria   

Każdy uczestnik otrzymuje  Koszulkę Beskidzkiego Janosika   

Zajęcia opracowane zgodnie z wiekiem i zainteresowaniem uczestnika mogą ulec zmianie ze 

względu na pogodę          

Pełny koszt obozu wynosi 1380,00 zł 
zawiera  realizacje, programu podanego powyżej opiekę wychowawców , transport autokarem , 

zakwaterowanie wraz z wyżywieniem ,opiekę medyczną na wezwanie. 

 

Prosimy o dokonywanie zapisów na obóz pod nr 515 100 603 lub poprzez 

mail :poloniarybnik@poczta.onet.pl -podajemy imię nazwisko dziecka, pesel, imiona 

rodziców ,adres zamieszkania , telefon i mail do kontaktu z rodzicem. 

 

Przygotowujemy dokumenty rozliczeniowe dla działów socjalnych w  zakładach pracy 

 faktury, zaświadczenia wówczas w mail należy podać na kogo ma być faktura wypisana  

Istnieje możliwość realizacji bonu turystycznego !!!! 

 

 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc tylko 30 osób  o zagwarantowanym miejscu na obóz dla 

dziecka  decyduje wpłacony zadatek 500 zł na konto klubu w momencie zapisu dziecka lub w kasie w 

sekretariacie klubu. 
Pozostałą kwotę  880,00 należy zapłacić do 10.06.2022 . W przypadku rezygnacji po 10.06.2022  kwota nie będzie 

zwracana chyba ,że na miejsce dziecka rezygnującego pojedzie inna wskazana osoba. 

 
W przypadku braku możliwości wyjazdu z powodu epidemii ,innych okoliczności  zwracamy rodzicom 

wszystkie wpłacone pieniądze.   Uczestnicy obozu we własnym zakresie wykupują ubezpieczenie NNW. 
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