
OBÓZ TENISOWO-SURVIVALOWY

MUSZYNA

Termin: 10.08 - 20.08.2021
OŚRODEK  MUSZYNA/ZŁOCKIE  -  dysponuje  bogatym  zapleczem  do  organizacji  zajęć 
sportowych. N a  terenie prawie 3000m2 zlokalizowane są  korty tenisowe ( w  sumie 12   ), 
bieżnia  lekkoatletyczna,  boiska  wielofunkcyjne  ze  sztucznej  trawy,  boisko  do  siatkówki 
plażowej, strzelnica, tor do jazdy na quadach, pole paintballowe, wieża do zjazdu na   linie, 
most  tybetański  oraz  wiele  innych  atrakcji. Uczestników wyposażamy  w niezbędny  sprzęt: 
rowery górski, quady dla dzieci, mundur i sprzęt do paintballa, kaski, łuki, piłki itp.

Dodatkowo bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych terenów, miejsc i obiektów gwarantuje 
aktywny wypoczynek i świetną zabawę w terenie ( wycieczki rowerowe, wyprawy na quadach, 
biegi nocne, biegi na orientację )

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  tenisowosurvivalowy  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.

PROGRAM:  

ŚWIADCZENIA W CENIE:
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek spełniający
najwyższe  standarty,  zbudowany  z  zmyślą  o  
organizacji obozów dla dzieci i młodzieży

WYŻYWIENIE: 4 x dziennie – śniadanie 
(stół szwedzki), obiad, kolacja.

TRANSPORT: AUTOBUS 
NISKOPODŁOGOWY

SZKOLENIE TENISOWE : prowadzone w małych 
grupach ( 12 kortów tenisowych ) 2 razy dziennie po 
1,5 h

UBEZPIECZENIE: NW, KL.

DODATKOWE ATRAKCJE W CENIE:
1. QUADY
2. PAINTBALL
3. SPŁYW PONTONEM
4. ZAJĘCIA LINIOWE
5. STRZELANIE
6. EXTREME RUN
7. ROWERY GÓRSKIE
8. ZJECIA TANECZNE

1 dzień (10.08 poniedziałek)– wyjazd z parkingu przy AQUAPARKU we Wrocławiu około 
godz.8:00, przyjazd około 16:00, zakwaterowanie, obiad, zajęcia programowe  

9. GRY ZESPOŁOWE
10. PIERWSZA
PRZEDMEDYCZNAPOMOC

2 – 10 dzień – szkolenia tenisowe, realizacja programu sportowo-survivalowego
11 dzień (20.08 czwartek) – pakowanie bagaży, wyjazd do Wrocławia około 9:00.  

11. WYPRAWA KORYTEM RZEKI
12. GRY PLENEROWE
13.ZAWODY TENISOWE
  z PODZIAŁEM NA GRUPY
  ZAAWANSOWANIA 

Na koniec każdy uczestnik otrzymuje 
pamiątkowy dyplom oraz koszulkę

ZGŁOSZENIA:

CENA 2.150 pln

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 wpłatę zaliczki 

w  kwocie: 750z łotych

mailto:lukiswist@tlen.pl?subject=email%20subject
http://www.dat-tenis.pl/

