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Obóz sportowo – rekreacyjny ACRO CAMP 2023 

  

Akademia Sportu „Olimpijczyk” rozpoczęła nabór na tegoroczną edycję 

obozu sportowo – rekreacyjnego ACRO CAMP. Jak pokazują poprzednie 

edycje, nasz obóz to świetny pomysł na spędzenie pierwszego tygodnia 

wakacji!  

  

Termin 👉 25.06. – 02.07.2023 r. 

Lokalizacja 👉 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ROMA w Łapinie,  

Czapielsk 83-050 Kolbudy 

Dla kogo? 👉 Dzieci w wieku 5 – 14 lat. 

Czego się spodziewać? 👉 Akrobatyka, sporty wodne, gry i zabawy w terenie. 

  
  
CO OFERUJEMY 
Niezobowiązującą naukę elementów akrobatycznych ze wspaniałą zabawą!  
  
Jeśli zależy Wam na tym, aby Wasze dzieci przeżyły niezapomnianą przygodę, 

zdobyły nowe umiejętności, spędziły czas z innymi dziećmi w sposób aktywny, a 

przy tym w każdej chwili spędzonej poza domem były bezpieczne i zaopiekowane, 

ACRO CAMP jest właśnie dla Was.  
  
  
PLAN DO WYKONANIA 
Każdego dnia dzieci będą brały udział w treningach akrobatycznych, ale będzie też 

mnóstwo czasu na aktywny (i czasem trochę leniwy) odpoczynek, plażowanie, 

próbowanie nowych rzeczy oraz nawiązywanie przyjaźni z innymi dziećmi.  
  

Podczas obozu uczestnicy zostaną przypisani do poszczególnych grup z podziałem 

na wiek oraz poziom zaawansowania akrobatycznego. Dzięki temu na 

obozie wspaniale odnajdą się zarówno dzieci młodsze, jak i starsze; te, dla których 
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będzie to pierwsze spotkanie z akrobatyką i te, które z akrobatyką są za pan brat już 

od dawna. 

  
Naszym celem jest zapewnienie takiej formy wypoczynku, by każde dziecko na 

zakończenie stwierdziło: „Ja chcę jeszcze raz!” 
  
  
ZAPEWNIAMY 
  

Wykwalifikowaną kadrę: podczas obozu z dziećmi pracować będą doświadczeni 

trenerzy akrobatyki i gimnastyki sportowej, którzy na co dzień są nauczycielami w 

gdańskich szkołach podstawowych, głownie w klasach gimnastycznych.  
Starannie przygotowany program, który bazuje na tym, co dzieci lubią najbardziej. 

Nasz klub organizuje obozy od 2013 roku, dlatego wiemy, co zrobić, by nasi 

podopieczni spędzali czas aktywnie, kreatywnie i… po prostu miło. 
Stałą opiekę ratownika wodnego. 

 
  

PROGRAM OBOZU 
  

📌 Codzienne treningi akrobatyczne (z podziałem na grupy zaawansowania) na 

specjalistycznym sprzęcie: dmuchane ścieżki akrobatyczne - air tracki, mini 

trampoliny, trenażery, materace. 

📌 Codzienne zajęcia na wodzie – Supy. 

📌 Plażowanie, zabawy na plaży, konkursy w pływaniu na jednorożcu*. 

📌 Gry i zabawy integracyjne. 

📌 Gry i zabawy zespołowe: siatkówka, koszykówka, palant. 

📌 Gry terenowe – detektywistyczne z latarkami. 

📌 Warsztaty magiczne. 

📌 Eksperymenty chemiczne. 

📌 Warsztaty plastyczne/artystyczne, wykonywanie prac hand made. 

📌 Warsztaty z Capoiery – Brazylijskiej sztuki walki połączonej z muzyką, tańcem 

i akrobatyką. Dzieci poznają podstawy ruchy/kroki, które wykorzystają na 

zakończenie w Roda (czyli kręgu, jaki tworzą 

capoeirzyści: przy dźwiękachinstrumentów poruszając się i śpiewając do rytmu 

nadawanego przez brazylijskie instrumenty takie 

jak berimbau, pandeiro, atabaque). 

📌 Runmageddon drużynowy na jednorożcu. 
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📌 Karnawał letni połączony z pokazem mody.  

📌 Wieczory filmowe. 

📌 Relaks hamakowy. 

📌 Poranny jogging w lesie dla chętnych (śpiochy mogą pospać dłużej). 

📌 Piżama party. 
  
  
*Ratownik będzie stale obecny podczas zabaw na wodzie lub podczas plażowania!  
 
  

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Wypoczynkowy ROMA jest przepięknie położonym ośrodkiem na 

Kaszubach, mieści się nad jeziorem Łapińskim, w otoczeniu rozległych 

lasów. Stanowi idealne miejsce na zorganizowany wypoczynek dla dzieci i 

młodzieży. Zakwaterowanie w domkach 6-8 osobowych z łazienką. 

Ośrodek jest oddalony od Gdańska zaledwie o 20 minut jazdy autem. Stanowi to 

niewątpliwie plus zarówno dla rodziców, jak i dzieci, które być może pierwszy raz 

wezmą udział w tego typu obozach. 

http://wypoczynekroma.pl/ 
 
TRANSPORT 
Transport we własnym zakresie przez Rodziców w dniu 25 czerwa około godz. 
14 – 15 00, w dniu wyjazdu odbiór dzieci do godz. 10 00. 

  

KOSZT OBOZU  
Do 30.03.2023 r. obowiązuje promocyjna cena: 2200 zł.  
Do 30.04.2023 r.  2300 zł.  
Później koszt wynosi: 2400 zł. 

 

Zniżka dla Rodzeństwa – 100 zł 

  
Aby dokonać zapisu i zarezerwować miejsce, należy:  
  

http://wypoczynekroma.pl/
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👉 pobrać kartę kwalifikacyjną ze strony www.akademiaolimpijczyk.pl, wypełnić 

i przesłać na adres: edyta.sztukert@wp.pl/ dostarczyć trenerowi prowadzącemu 

👉 do 30.03.2023 r. wpłacić zaliczkę w wys. 400 zł trenerowi prowadzącemu, a 

pozostałą kwotę uiścić w terminie do 10.06.2023 r. 
  
Faktury wystawione będą i przesłane na maila po podaniu danych. 
  
  
Osoba odpowiedzialna za zapisy:  

Edyta Sztukert – Podębska 

tel.: 506 850 645 

e-mail: edyta.sztukert@wp.pl 

  
 

http://www.akademiaolimpijczyk.pl/
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