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Obóz sportowo – rekreacyjny GÓRY STOŁOWE  2022  
 

08.08.- 15.08.2022r 
Ośrodek Wypoczynkowy LISSA ŁĘŻYCE 

osrodeklissa.pl 
AKROBATYKA RAFTING ROLKI JASKINIE ZOO SAFARI  

 
Akrobatyka w wakacje? Tak!  
To doskonały pomysł, ponieważ dzieci mają szansę połączyć niezobowiązującą naukę 
elementów akrobatycznych ze wspaniałą zabawą!  
Dzieci uwielbiają, kiedy wokół dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Kochają ruch i kreatywne 
zajęcia. I właśnie taki będzie obóz akrobatyczny 2022! 
 
Obóz idealny dla każdego 
Zapraszamy dzieci w wieku 8 – 15 lat i od razu zaznaczamy, że uczestnicy zostaną podzieleni 
na grupy wiekowe oraz grupy zaawansowania akrobatycznego. Dzięki temu, każdy może 
pojechać z nami – niezależnie od tego, czy będzie to jego pierwsza przygoda z tym sportem 
czy może akrobatykę ma w małym paluszku.  
 
Akrobatyka, akrobatyka i jeszcze raz akrobatyka… 
To obóz akrobatyczny, więc nie może obyć się bez treningów. Naszym celem jest, by każdy 
uczestnik wrócił do domu z umiejętnością wykonywania nowych elementów akrobatycznych. 
Będzie profesjonalnie, bo posiadamy doskonały sprzęt i jeszcze lepszych trenerów, i wesoło, 
bo pamiętamy, że to wakacje. Treningi będą odbywały się więc z różną częstotliwością: w 
zależności od tego, ile sił będą miały dzieci po wyprawach w góry.  
 
Wycieczki 
Podczas obozu dzieci będą mogły wziąć udział w tylu wycieczkach, że… będą tylko marzyły o 
spaniu! Czeka je bowiem wiele przygód! Poczują zew afrykańskiej przygody podczas wizyty w 
ZOO Safari, a także dreszczyk emocji w ciemnych, ale bezpiecznych jaskiniach. Przed nami 
dużo zwiedzania, wspaniałe widoki i ogrom niezapomnianych przeżyć! 
 
Kreatywny relaks 
Każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w nowych dyscyplinach i wziąć udział w 
otwartych treningach kickboxingu i judo, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów 
danych dyscyplin. Zadbamy też o to, by wygospodarować spokojniejszy czas: wieczory filmowe 
lub z grami planszowymi. 
 

Jedziesz z nami? 
Zapewniamy rozwój sportowy, twórczy relaks i zabawy na wesoło! 

Gwarantujemy dobry humor i dużo śmiechu przez cały dzień!!! 
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Program obozu* 
 

ü Treningi akrobatyczne na profesjonalnym sprzęcie typu AIRTRACK. Mnóstwo 
radosnego sportu! 

ü Otwarte treningi z kickboxingu i judo (dla chętnych). 
ü Gry i zabawy na świeżym powietrzu.  
ü Bardo Rafting – spływ pontonowy. 
ü Safari Zoo – Czechy (konieczny dowód osobisty bądź paszport). 
ü JICZIN – wycieczka do miasta rozbójnika Rumcajsa – Czechy. 
ü Wycieczka do Szczeliniec Wielki. 
ü Wycieczka – Błędne Skały. 
ü Wycieczka – Jaskinia Niedźwiedzia – Kletno  
ü Tor rolkowy – Duszniki Zdrój (wymagane rolki i kask). 
ü Przyjemne wieczory filmowe.  
ü Pidżama party z grami planszowymi. 
ü Ognisko z kiełbaskami. 

 
*program może ulec niewielkim modyfikacjom  

 
Zakwaterowanie  
Ośrodek Wypoczynkowy LISSA ŁĘŻYCE położony jest na ogrodzonym terenie, w cichej, 
bezpiecznej okolicy. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 2-4 osobowych z własnymi 
łazienkami. Ośrodek dysponuje salą taneczną, świetlicą i boiskiem. Co ważne, serwuje pyszne, 
domowe posiłki, dostosowane do wymagań sportowców - będzie smacznie i zdrowo! 
www.osrodeklissa.pl 
 

KOSZT - 1790 PLN 
Zniżka dla Rodzeństwa – 50 zł 

 
W cenie obozu: 

§ zakwaterowanie w Ośrodku Lissa;  
§ całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); 
§ opieka wykwalifikowanych trenerów gimnastyki sportowej, kierownika obozu, 

rezydenta, przewodników górskich 
§ transport w dwie strony oraz na miejscu;  
§ wycieczki zgodnie z programem; 
§ bilety wejścia na korzystanie z atrakcji zgodnie z programem;  
§ realizacja programu obozowego;  
§ nagrody i pamiątki; 
§ ubezpieczenie NNW oraz KL za granicą. 
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Warunki zapisu/ gwarancja miejsca na liście: 
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć organizatorom lub trenerowi podczas 
zajęć UKS AS OLIMPIJCZYK (do pobrania ze strony www.akademiaolimpijczyk.pl). 
2. Wpłata 400 zł do 20.04.2022 r. Pozostałą część należy wpłacić do 10.06.2022 r. razem z 
kartą kwalifikacyjną trenerowi na zajęciach. Faktury wystawione będą i przesłane na maila 
po podaniu danych.  
Uwaga!!! Brak opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją bez zwrotu 
zaliczki.  
 

ZBIÓRKA  

Zbiórka w dniu 08.08.2022 r. o godzinie 06:00, wyjazd: godzina 06:10. 

Ø Miejsce zbiórki: Parking, Szkoła Podstawowa nr 86 – ul. Wielkopolska 20. 

Ø W przypadku nieobecności dziecka rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są na 

koszt własny dostarczyć dziecko na wypoczynek.  

LEKI  

Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwa, proszę przekazać pisemną informację o sposobie 

dawkowania leku na druku organizatora. 

 

REZYGNACJA Z OBOZU  

W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z przyczyn nieleżących po stronie 

Organizatora (brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie terminów płatności, itp.) albo 

odstąpienia od umowy, Organizator dokonuje potrąceń z wpłatą Uczestnika, w wysokości 

poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż:  

Ø 300 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31 dni przed datą 

rozpoczęcia imprezy; 

Ø 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30 do 14 dnia przed rozpoczęciem imprezy; 

Ø 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia 

imprezy; 

Ø 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia 

imprezy. 
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Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana niezależnie od daty zawarcia 

Umowy. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje organizator. 

 
5. POWRÓT  
Powrót z obozu: 15.08.2022 r. Przyjazd do Gdańska około godz. 6:00 (potwierdzamy podczas 

drogi). 

Ø Miejsce odbioru dzieci: Parking, Szkoła Podstawowa nr 86 – ul. Wielkopolska 20. 

 
Rodzice odbierają dzieci osobiście. W przypadku odbioru dziecka przez opiekuna, należy 
przedstawić organizatorowi pisemne pełnomocnictwo podpisane przez obojga rodziców.  
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE/ KONTAKT  
Edyta Sztukert – Podębska – 506 850 645  
edyta.sztukert@wp.pl 
www.akademiaolimpijczyk.pl 
   
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! 


