OBÓZ SPORTOWY
dla uczniów klas 4-7
w Resorcie Niegocin – WILKASY
w terminie 2-11 lipiec 2019 r.
koszt: 1680 zł
OŚRODEK:

Resort Niegocin Giżycko. Położony na skraju sosnowego lasu w urokliwej miejscowości
Wilkasy nad jeziorem Niegocin, Resort od lat przyciąga swą wyjątkową lokalizacją i
profesjonalną ofertą, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Resort znajduje się na Szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich, 6 kilometrów od centrum Giżycka – miasta określanego mianem
letniej stolicy Warmii i Mazur.
Na terenie Ośrodka znajduje się: port, kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego
i motorowodnego, 2 miejsca ogniskowe, boisko do siatkówki, boisko do badmintona
i piłki plażowej, namiot do ćwiczeń o pow.100m2, bilard, ping-pong, rowery, sprzęt sportowy,
strefa Spa, sauna sucha i parowa, jacuzzi, plac zabaw.
ZAKWATEROWANIE: domki 4-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tarasem, lodówką,
TV, wi-fi. Zakwaterowanie odbywa się od godz. 16.00. Wykwaterowanie odbywa się do godz.
11.00
W PROGRAMIE:
 Treningi piłki ręcznej oraz piłki siatkowej – codziennie!!!
MIEJSCE TRENINGÓW: AZS Wilkasy (http://azs-wilkasy.pl/pl/obiekty-sportowe) –
obiekt sąsiadujący.

Wodne szaleństwa - pływanie, skakanie, nurkowanie, ślizganie, ciąganie
i wszystko co można robić w wodzie :) :) :) Oczywiście
bezpiecznie pod opieką ratownika i instruktora!
 Gry sportowe – rozegramy mecze w piłkę nożną, piłkę koszykową,
badmintona czy ping-ponga oraz inne gry zespołowe
 Gry terenowe- podzieleni na grupy będziemy wyznaczać sobie
zadania. Logicznym myśleniem, sprytem i wiedzą będziemy
walczyć o zwycięstwo
 Kajaki/pontony/rowerki wodne –popłyniemy kajakami lub
pontonami w najdalsze zakątki jeziora
 Wycieczki rowerowe- poznamy przepiękne okolice Giżycka
 Survival – zajęcia ze szkoły przetrwania pozwolą poznać tajniki
przeżycia na łonie często nieżyczliwej natury. Dowiemy się
m.in. jak rozpalić ogień bez zapałek żeby bezpiecznie
przenocować w terenie i nie ulec wychłodzeniu oraz jak znaleźć
i przygotować wodę która jest tak niezbędna dla
człowieka
 Zajęcia wysokościowe:
* Wspinaczka – każdy uczestnik będzie miał szansę
spróbować swoich sił we wspinaczce na 8 metrową
ściankę wspinaczkową.
* Zjazdy linowe - poczujemy moc adrenaliny w
poziomych zjazdach z wysokości ... być może
zmoczymy się troszeczkę ;)
 Karaoke - pośpiewamy
 Dyskoteki pod chmurką :) - potańczymy
 Ogniska - poznamy się lepiej przy pięknych widokach jeziora Niegocin


CENA ZAWIERA:
* transport w obie strony
* zakwaterowanie zgodne z opisem powyżej
* wyżywienie (trzy posiłki dziennie, prowiant na ognisko lub wyprawę
do lasu)
* program zgodny z opisem powyżej dostosowany do wieku
uczestników
* ubezpieczenie NNW
* opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz OPIEKĘ NASZYCH
NAUCZYCIELI ZE SZKOŁY.

ZAPISY
przyjmowane są w sekretariacie nr 1 – u s. Albertyny do dnia: 09.03.2019 r.
lub do wyczerpania miejsc.
W chwili zapisu należy wpłacić 50% opłaty za obóz (840 zł) –do s. Albertyny
Pozostałą kwotę za obóz należy wpłacić do dnia: 11 maja 2019 roku.
W razie rezygnacji dziecka z udziału w obozie, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

