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Letni Obóz Sportowy i Kolonie Letnie 2023r

  

  Szczegółowe informacje na str. https://www.tkkf-otwock-osa.pl/zimowiska/oboz-zimowy
  

  

Wakacje na wesoło i sportowo

  

  Lato 2023r Akrobatyka Sportowa, Parkour, Nauka Pływania
  

  

  

Termin: 25.06 - 05.07.2023r  ( 11 dni )    -   PRZYSUCHA
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LATO 2023r

  

OBOZY SPORTOWE , KOLONIE EDUKACYJNO - SPORTOWE

  

  ZAPISY 2023
  POZNAJ TAJEMNICE OBOZÓW Z PROGRAMEM
  

  SPORTOWYM - AKROBATYKA  SPORTOWA, 
  -  PARKOUR,
  

  Cena Obozów Sportowych: 2100zł
  KOLONIE EDUKACYJNO - SPORTOWE
  Cena Kolonii Letnich: 1950zł
  

  

  

Obozy są dedykowane zarówno grupom wyczynowym jak i rekreacyjnym !

  

  

Zapraszamy również osoby jeszcze nie trenujące !
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 Nasze Obozy to przede wszystkim świetna zabawa. To każdy dzień pełen pasji,

  

 gdzie pod okiem wykwalifikowanych Trenerów / Instruktorów rozwija się swoje

  

 umiejętności w akrobatyce, parkur, judo. 

  

To również niezapomniane przeżycia i wspaniali ludzie, pełni zajawki do sportu.

  

Opis Ośrodka
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  www.topornia.pl              Informacje o organizatorze.        Organizujemy od ponad 25 lat wypoczynki letnie i zimowe. Jesteśmy      doświadczoną kadrą, która czerpie radość ze swojej pracy.      Zapewniamy profesjonalny sprzęt sportowy,      Akrobatyka - trampolinę, mini tramp, ścieżka profesjonalna, 2 ścieżki     akrobatyczne, powietrzna rampa      Air Ramp, materace itp.!        Parkour – zestaw urządzeń do Parkour (rusztowanie), klocki, maty, skrzynie, itp..  Zajęcia zakrobatyki prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Max Kizmo ( Ukraina ), Dominik Fedele, Marcin Siwek, Olaf Żołądek.    
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      Ośrodek Wypoczynkowy " Marysieńka "      www.topornia.pl       
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  Ośrodek wczasowy MARYSIEŃKA ma bardzo malownicze położenie: Park Krajobrazowy iPuszcza u Źródeł Rzeki Radomki, Lasy Przysusko-Szydłowieckie, zalew Topornia i WzgórzaKoneckie, które stanowią przednóże Gór Świętokrzyskich. W okolicy przebiegają liczne szlakiturystyczne. Pasjonatów przyrody ucieszą widoki rzadkich zwierząt: orły bieliki, jastrzębie,cietrzewie, jarząbki, bociany czarne, popielice, koszatki, bobry, sarny, jelenie, łosie, dziki.   Położony jest w centralnej Polsce w małej miejscowości Przysucha.  Na terenie ośrodka znajdują się: hala sportowa, świetlica, bar, jadalnia ,piaszczyste plaże,brodzik dla dzieci, boiska, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, batut, kule do chodzenia po wodzie,place zabaw, gry zręcznościowe, bilard, air hokej i wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.    SMACZNIE JEMY: 4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: śniadanie, obiad, podwieczorek,kolacja. Dodatkowo zapewniamy suchy prowiant na drogę powrotną.    ZAKWATEROWANIE:  w komfortowych  drewnianych i murowanych domkach - 3,4, 5 lub 6 osobowych. W każdym z nich znajduje się: łazienka z pełnym węzłem sanitarnym i anekskuchenny z lodówką, TV.     ZAPEWNIAMY: zakwaterowanie iwyżywienie, dojazd autokarem z Otwocka i powrót, realizację programu, ubezpieczenie NNW,korzystanie z sal dyskotekowo-tanecznych, świetlic oraz boisk sportowych, wykwalifikowaną idoświadczoną kadrę trenerską , pedagogiczną, medyczną, instruktorską i ratowników WOPR  Należy zabrać ze sobą:,obuwie sportowe, klapki, strój kąpielowy, dwa ręczniki, przybory toaletowe, saszetkę napieniądze, kopertę na depozyt, apteczkę osobistą (aviomarin, witaminę C, rutinoscorbin,polopiryna, wapno, tabletki do ssania na gardło, bandaż elastyczny) – apteczkę osobistądziecka (podpisaną) można oddać opiekunowi, krem ochronny z filtrem UV, preparat przeciwkomarom.  UWAGA!!!  Dzieci alergiczne powinny zabrać ze sobą dwa inhalatory i przy wyjeździe jeden oddaćopiekunowi.     ZAPRASZAMY  Kontakt  Klub Sportowy TKKF „ APOLLO „ – OSA  Otwock, ul. Kopernika 12  Tel.: 22 788 41 75  Tel.: kom.: 501 012 191   mail: grap22@wp.pl        
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