
                         

 

                             Klub Sportowy ,, Polonia ‘’ Rybnik 

                                                    zaprasza  na 

Obóz letni nad  morzem 
w Łazach k/ Koszalina 

                 termin : 04-14.07.2022 

                                                             14-24.07.2022 

obóz dla dzieci od 7 roku życia -16 lat 

istnieje możliwość wyjazdu na obóz dzieci , które nie są  członkami  klubu 
Zapisy do wyczerpania miejsc    

 

Zakwaterowanie : Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy ,, Posejdon’’ ul Leśna 12 

                              76-032 Łazy k/ Koszalina Więcej o ośrodku na stronie internetowej ośrodka : 

                              www.posejdon.ta.pl 

Szczególy wyjazdu podamy w późniejszym terminie przejazd   transport PKP z Gliwic lub 

autokar   
 

Zakwaterowanie : Pokoje 4,5 osobowe z łazienkami i balkonami   /150 m od plaży / 

Wyżywienie         :  3 posiłki dziennie plus podwieczorek 

Opieka Medyczna : pielęgniarka i lekarz całodobowy na terenie ośrodka / izolatka na miejscu / 

Opiekunowie         :  trenerzy KS ,, Polonia ’’,nauczyciele rybnickich szkół . 

Ośrodek posiada  :boisko orlik oświetlony ze sztuczną trawą , basen z podgrzewana wodą 

patio z tenisem stołowym ,salę kinowo- dyskotekową ,świetlice do zajęć w grupach ,siłownię , liczne 

place zabaw , kawiarenkę na terenie ośrodka .   

Program obozu :   

Zajęcia rekreacyjno-sportowe na salce gimnastycznej oraz boiskach 

Wycieczki piesze w terenie –Mielenko plażą , jezioro Jamno 

Wycieczka do Mielna Park linowy TUKAN 

Wycieczka do Darłowa lub Kołobrzegu -uzależnione od sytuacji epidemiologicznej    

Ognisko z kiełbaskami , Obozowa Olimpiada Sportowa . 

Plażowanie oraz kąpiele morskie Gra w piłkę nożną ,dwa ognie, Baloniada ,Karaoke 

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

na pogodę                       ,      .   

Pełny koszt obozu wynosi 1.850,00 zł   zawiera w sobie realizacje, programu podanego powyżej 

opiekę wychowawców , transport  , zakwaterowanie wraz z wyżywieniem ,opiekę 

medyczną ,pamiątkową obozową koszulkę . 

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

poloniarybnik@poczta.onet.pl podając imię nazwisko dziecka ,pesel ,imiona rodziców ,adres 

zamieszkania telefon ,mail do kontaktu oraz wzrost dziecka 

Osoby które będą potrzebowały fakturę za obóz proszone są w mailu o podanie na kogo ma być 

wystawiona. Realizujemy bon turystyczny do 06/ 2022 !!   

 Z uwagi na ograniczoną  ilość  miejsc o zagwarantowanym miejscu na obóz dla dziecka  decyduje 

wpłacony zadatek 350,00 zł na konto klubu w momencie zapisu dziecka. 

2 rata 750,00 płatne do 15 maja    2022 

3 rata 750,00 płatne do 15 czerwca 2022 

W przypadku rezygnacji po 05.06.21 zadatek  nie będzie zwracany chyba ,że na miejsce dziecka 

rezygnującego z obozu pojedzie inna wskazana osoba .W przypadku braku możliwości wyjazdu z 

powodu epidemii zwracamy rodzicom wszystkie wpłacone pieniądze pomniejszone o 25zł ( koszty 

obsługi) 
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