
OBÓZ TENISOWO-PŁYWACKO-PRZYGODOWY
ŁEBA/ŻARNOWIEC

Termin: 22.07-02.08.2019
OŚRODEK NORD CAMP ŻARNOWSKA/ŁEBA to bezpieczny, ogrodzony ośrodek
dysponujący bardzo bogata bazą rekreacyjno-sportową z zapleczem do organizacji zajęć
sportowych na ponad 3500m2, do której należą: 10 otawrtych kortów tenisowych , 3 boiska do
siatkówki, 2 boiska Street Ball, 1 boisko do piłki ręcznej plażowej, 2 boiska do piłki
siatkowej,oraz do Beach tenisa, kilka boisk do Badmintona, 2 baseny, place zabaw, salka do
zajęć tanecznych, siłownia

Tworząc i realizując obozy dla naszych podopiecznych od wielu lat , rośniemy i
rozwijamy się razem z nimi! Dlatego w nadchodzącym sezonie wakacyjnym stawiamy na
jeszcze większą jakość i jeszcze większy profesjonalizm naszych działań. W związku z tym,
zapraszając chętnych na panel tenisowo-pływacko-przygodowy, w pierwszej kolejności
wybraliśmy najwyższej klasy ośrodki, o wyśmienitym standardzie i wyżywieniu, w których
znajduję się tak wiele atrakcji, że żadne warunki atmosferyczne, ani inne przeciwności losu nie
staną nam na drodze, abyśmy sprawili niezapomniane przeżycia dla Waszych pociech.

ŚWIADCZENIA W
CENIE: .
ZAKWATEROWANIE: Nowo powstały ośrodek
spełniający najwyższe standarty, zbudowany z
zmyślą o organizacji obozów dla dzieci i
młodzieży
WYŻYWIENIE: 3 x dziennie – śniadanie
(stół szwedzki), obiad, kolacja.
TRANSPORT: PKP
SZKOLENIE TENISOWE I PŁYWACKIE:
prowadzone w małych grupach ( 10 kortów
tenisowych oraz basen 25 metrowy na terenie
ośrodka!!!!
UBEZPIECZENIE: NW, KL.
DODATKOWE ATRAKCJE W CENIE:
1.Zajęcia Windsurfingowe
2.Zajęcia taneczne
3.Jazda Konna
4.Kajaki
5.Ściankawspinaczkowa,zajęcia linowe
6.Armagedon KIDS
7.Zajęcia organizowane przez
Animatorów(Komnata Tajemnic, Wyspa
Skarbów, Piraci, Ślimak itp)
8.Zajęcia z majterkowania
9.Zawody tenisowe i pływackie z
nagrodami
10.Wideo analiza gry tenisowej oraz techniki
pływania.
11. Gry i zabawy na salce gimnastycznej
12. Ognisko
13. Trekking - Spanie w namiocie
14. Pierwsza pomoc przedmedyczna
DODATKOWE ATRAKCJE NIE ZAWARTE W
CENIE:
1. Kurs WindSurfingowy ( 10 godz w grupkach 3-
5 os.) - Cena 490zł
2. Kurs Jazdy Konnej ( 10 godz wgrupkach 3- 5
os. ) - Cena 490zł
3. Paintball, Quady, gogarty, park linowy -
zgodnie z cennikiem POWER PARK Łeba

PROGRAM: .

1 dzień (22.07 poniedziałek)– wyjazd z Dworca Głownego PKP we Wrocławiu około
godz.21:50, przyjazd około 7:30, zakwaterowanie, zajęcia programowe
2 – 10 dzień – szkolenia tenisowe i pływackie, realizacja programu sportowo-rekrecyjnego
11 dzień (01.08 czwartek) – realizacja programu, pakowanie bagaży, wyjazd do Wrocławia
około 21:00.
12 dzień (02.08 piątek) – powrót do Wrocławia około 8:00 rano.

CENA 1.999 pln
Filmik z poprzedniej edycji Łeba 2018 - youtube.com/watch?v=AOGoch9mUG4

ZGŁOSZENIA: .

Łukasz Świst
tel.505 006 750

e-mail: lukiswist@tlen.pl
www.dat-tenis.pl

Impreza zgłoszona do Kuratorium
Oświaty i Wychowania przez

organizatora.
Zainteresowanych proszę o wpłate

zaliczki w kwocie: 750pln

mailto:lukiswist@tlen.pl

