
 Idealne miejsce dla dzieci rozpoczynających przygodę z obozami. Krótki przejazd 

autokarem, dogodna lokalizacja i odpowiedni termin na rozpoczęcie wakacyjnych przygód 

Waszych dzieci. Ośrodek w Rawie Mazowieckiej usytuowany jest w otoczeniu parku i akwenu, 

który nie ustępuje średnim jeziorom na Mazurach. Las, plaża, boiska oraz ścieżka wokół 

jeziora pozwala na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu pod okiem 

wykwalifikowanej kadry. Deszcz nam nie straszny, mamy do dyspozycji halę sportową, kryty 

basen oraz wyobraźnię naszych instruktorów. Niezliczona liczba atrakcji pozwala na 

wspaniałą zabawę i aktywny wypoczynek na łonie natury.   

 

  PŁYWANIE KAJAKAMI  



  JEŻDZENIE GOKARDAMI  

  RUNMAGEDON 

  PŁYWANIE ROWERKAMI WODNYMI 

  PODCHODY  

  BASEN 

  KONKURS PLASTYCZNY 

  OLIMPIADA SPORTOWA 

  ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

  GALA MISTRZÓW SPORTU 

  ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY  

  DYSKOTEKI 

  MAM TALENT 

  KARAOKE 

  QUIZ WIEDZY 

  WIECZORNE KINO 

  BALONIADA 

  ZAJĘCIA NA PLAŻY  

  FESTIWAL KOLORÓW 

  ZAJĘCIA Z AKROBATYKI SPORTOWEJ 

  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI SPORTOWEJ 

  ZAJĘCIA TANECZNE 

  GRY DRUŻYNOWE (PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, KOSZYKÓWKA) 

  WYŚCIGI RZĘDÓW 

  GRY I ZABAWY TERENOWE 

  ZUMBA, AEROBIK LUB SPORTY WALKI ( zajęcia do wyboru dla chętnych)  

  Na zakończenie obozu zostaną wręczone wyróżnienia, medale oraz upominki  

  Wszyscy uczestnicy otrzymają medale uznania 

  Dla wszystkich uczestników wyjazdu mamy pamiątkowe t-shirty 

  Wybieramy i wyróżniamy Sportsmenkę i Sportsmena wyjazdu  

  Świadectwa ukończenia Sportowego Obozu 

   Zdjęcie grupowe dla każdego uczestnika obozu 

 



     Hotel Tatar, Ul. Katowicka 20D, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

śniadanie (w formie szwedzkiego stołu) 

 drugie śniadanie (owocowo warzywne przekąski)  

obiad (obiady domowe jak u mamy)  

podwieczorek (słodki owoc lub słodka niespodzianka)  

kolacja (w formie szwedzkiego stołu) 

AUTOKAR  

 

Opiekun w grupie będzie posiadał maksymalnie 15 osób.  

Zajęcia sportowe prowadzi wykwalifikowana, doświadczona i sprawdzona kadra 

wychowawców, instruktorów i trenerów naszego Klubu.  

Posiadamy wieloletnie doświadczenie pedagogiczne - w roku szkolnym pracujemy z dziećmi i 

młodzieżą. 

 Kadra instruktorska na naszych wyjazdach posiada wszystkie wymagane licencje, aktualne 

certyfikaty zawodowe i uprawnienia. 

Zajęcia artystyczne prowadzone są przez artterapeutkę i artystę plastyka 

WYJAZD ZGŁOSZONY I MONITOROWANY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY  

UBEZPIECZENIE NNW I OC 

CENA – 1150 zł  

Zaliczka rezerwująca miejsce 500 zł do  31 marca 



Po tym terminie zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 5 dni od zgłoszenia na e-mail. 

Uczniowski Klub Sportowy Talenciaki 

Ul. Mariana Wyrzykowskiego 5/99  

  

03-142 Warszawa 

NIP: 5242887529             REGON:383806290 

  WYSYŁAMY E-MAIL Z INFORMACJĄ O CHĘCI ZAPISANIA DZIECKA NA DANY OBÓZ 

  CZEKAMY NA ODPOWIEĆ  

  WPŁACAMY ZALICZKĘ  

  WPŁACAMY RĘSZTĘ KWOTY 

  WYPEŁNIAMY POTRZEBNĘ DOKUMENTY 

 

 

 


