
OFERTA OBOZU SPORTOWEGO w NOWYM DWORZE
dla dzieci i młodzieży trenujących łucznictwo

Termin 15-26.08.2020.

Ośrodek malowniczo położony w południowej części Mazur. Usytuowany nad 
jeziorem Brajnickim, otoczony lasami. Urokliwe i spokojne miejsce, gdzie na 
łonie natury można oddać się prawdziwemu relaksowi.
W sąsiedztwie znajduje się wiele pomników  przyrody, wspaniały krajobraz 
tworzą bocianie gniazda, które można podziwiać z terenu ośrodka.

Idealne miejsce do odpoczynku , przystosowane również dla grup sportowych 
12-122 Jedwabno, Nowy Dwór 13 A, tel. 89 621 30 89

Zapraszamy do udziału w sportowym obozie w sprawdzonym ośrodku.  Program obejmuje
naukę i doskonalenia strzelania z łuku wraz z codziennymi zajęciami sportowymi. 

ZAKWATEROWANIE: http://www.mazurpol.com.pl/dolomity/

WYŻYWIENIE: codzienne ( 3 posiłki dziennie w miejscu pobytu), dostosowane do programu dnia

TRANSPORT: autokar turystyczny, transport sprzętu sportowego, osób

UBEZPIECZENIE: w zakresie NNW

PROGRAM:

 Codzienne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe 

 Przygotowanie do Mistrzostwach Polski Młodzików 05-06.09 Kielce 

 Nauka i doskonalenie umiejętności strzelania z łuku

 Kąpiele wodne i słoneczne pod opieką ratownika

 Wycieczki: rowerowe, piesze, spływ kajakowy

 Turnieje sportowe – łucznicze, siatkówka, ringo, badminton, p. nożna, test sprawności fizycznej

 Zajęcia warsztatowe – nauka posługiwania się narzędziami 

 Stolarnia – samodzielne wykonywanie łuku i innych rzeczy z drewna

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek i poznawanie obyczajów obozowych, zajęcia świetlicowe, podchody

 Zajęcia edukacyjne z zakresu przedmiotów przyrodniczych

 Ponadto - dla chętnych wycieczka fakultatywna do Malborka, płatna dodatkowo ok. 240 zł

CENA OBEJMUJE:
Zakwaterowanie, wyżywienie, transport autokarem, przewóz sprzętu sportowego, ubezpieczenie, opiekę

wykwalifikowanych trenerów, realizację programu.
Cena 1450 zł 

I rata 450 zł płatna do 14.06.2019 – u trenera
II rata 1000 zł płatna do 31.07.2019 - na konto/podane zainteresowanym

Organizator obozu: Warszawski Klub Sportowy ORKAN Żoliborz
ul. Mścisławska 1, 01-647 Warszawa
NIP 525 275 1010 Regon: 380238595

tel. 506 043 273 Robert Marcinkiewicz; e-mail: rmarcinkiewicz@op.pl 

http://www.mazurpol.com.pl/jeziora/brajnickie1.htm
mailto:rmarcinkiewicz@op.pl
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