
 

Obóz Sportowo Rekreacyjny 

SZCZYRK 2020 
TERMIN: 17.08-26.08.2020r.  

Dzieci od 7 roku życia 

 
 

 
Obozy Gym&Joy łączą wypoczynek, zabawę i integrację z treningami gimnastyki 
artystycznej, akrobatyki i tańca na różnych poziomach zaawansowania. Korzystając z 
doświadczenia jako sportowców, trenerów i wychowawców dokładamy wszelkich 
starań aby nasze wyjazdy były na najwyższym poziomie i oferowały naszym 
uczestnikom mnóstwo frajdy, zabawy i radości w duchu aktywności fizycznej. Szczyrk 
piękna miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, w której na Twoje dziecko czeka 
moc atrakcji. Górskie powietrze wolne od zanieczyszczeń sprzyja aktywnościom na 
powietrzu: górskim wycieczkom, grom i zabawom ruchowym oraz konkursom 
sprawnościowym. Z górskiej przygody wszyscy wracają szczęśliwsi, wypoczęci oraz 
naładowani pozytywną energią na kolejny rok szkolny. 

 

PROGRAM: 
 

 
Atrakcje: 

 
• Całodniowa Wycieczka do Energylandii 

• Wycieczka Pętlą Beskidzką 
Wycieczka do serca góralszczyzny Beskidu 
Śląskiego, miejsca ukazujące tradycję i 
kulturę towarzyszącą miejscowej ludności 
od pięciu wieków.W programie: 

o Chata Kawuloka w Istebnej. 
o Izba regionalna w Koniakowie. 
o Bacówka z serkami góralskimi, 

ekspozycja pasterska, punkt 
widokowy. 

o Trójstyk – miejsce połączenia granic 
trzech państw. 

o Ośrodek Edukacji Ekologicznej – 
ukazuje faunę i florę Beskidów. 

• Wycieczka do parku linowego; 

• Wodne szaleństwo w basenie.  

• Gala Mistrzów Sportu; 

• Konkurs Mam Talent; 

• Turystyka górska  

 
Gry terenowe i turystyka górska: 

 
• Piesze wycieczki po szlakach 

turystycznych w okolicy. Nauka zasad 
poruszania się po szlakach górskich oraz 
zapoznanie z pięknem górskich 
krajobrazów.  

• Podchody. Jedna z ulubionych zabaw 
terenowych dzieci i nie tylko.  

• „Łowcy skarbów”. Zabawa ucząca dzieci 
umiejętności posługiwania się 

 
 

Zajęcia sportowe: 
 

• Treningi: akrobatyki, gimnastyki 
artystycznej, tańca, mini zapasów 

• pływanie rekreacyjne w  basenie pod okiem 
ratownika WOPR.  

• Rozgrywki w grach drużynowych: piłka 
nożna, siatkówka plażowa. 

• Gimnastyka i ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

• Gry i zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu; 

• Gry i zabawy ruchowe na sali 
gimnastycznej. 

 

• mapą która dostarcza im przy tym mnóstwo 
radości.  



ZAKWATEROWANIE: 
 

Hotel „Panorama” Szczyrk 
ul. Wczasowa 20 
43-370 Szczyrk 

 
CAMPOWE ANIMACJE:  

• Karaoke;  

• Disco Party;  

• Konkurs Mam Talent, 

• Wieczorne warsztaty kreatywne, 

• Wieczorne kino;  

• Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

• Baloniada 

• Festiwal kolorów 

• Obozowy wideoklip  

• Na zakończenie obozu wręczymy 
campowe upominki i medale. 

 

WYŻYWIENIE: 
 
5 posiłków dziennie: 

• Śniadanie (w formie szwedzkiego 
stołu);  

• drugie śniadanie (owocowo 
warzywne przekąski); 

• Obiad (obiady domowe jak u 
mamy);  

• Podwieczorek ( owoc lub słodka 
niespodzianka); 

• kolacja (w formie szwedzkiego 
stołu). 

 
 

DOAJZD: 
Dojazd PKP Intercity przejazd grupowy z rezerwacją miejsc z Warszawy Wschodniej do 
Bielska-Białej. Z Bielska - Białej do Szczyrku  przejazd wynajętym autokarem. 
 
OPIEKA i COACHING: 
Opiekun w grupie będzie posiadał maksymalnie 12 osób. Zajęcia sportowe prowadzi 
wykwalifikowana, doświadczona i sprawdzona kadra wychowawców, instruktorów, trenerów. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie pedagogiczne - w roku szkolnym pracujemy z dziećmi  i 
młodzieżą w klubach sportowych. Kadra instruktorska na naszych wyjazdach posiada 
wszystkie wymagane licencje, aktualne certyfikaty zawodowe i uprawnienia. Wszystkie 
treningi oraz zajęcia ruchowe będą dostosowane do umiejętności, stanu wytrenowania i 
zdrowia dzieci, oraz do ich wieku.  

Płatności i dodatkowe informacje: 
 

 Wyjazd zgłoszony i monitorowany przez Kuratorium Oświaty! 
  

UBEZPIECZENIE NNW i OC 
 

CENA –  1600 zł 
Zaliczka 500 zł wpłacona do 05.04.2020  - stanowi rezerwację miejsca. Zaliczka oraz 
pozostała kwota wpłacana jest na konto organizatora. W opisie przelewu:  

 
Imię i  Nazwisko Dziecka, Szczyrk  2020.: 

Alior: 20 2490 0005 0000 4530 2422 1398 

Fundacja Wspierania Talentów Sportowych 
UL. GIERMKÓW 22, 04-491  WARSZAWA  

Dodatkowe wiadomości: 
Uczestnikom na wyjeździe nie są proponowane dodatkowo płatne atrakcje. Wszystkie bloki 
zajęć, treningi i animacje są wliczone w koszt wyjazdu. Po Obozie przygotujemy zestaw filmów 
i pełną foto galerię możliwą do pobrania w wersji elektronicznej. 

Zapisy: obozy@gymjoy.pl,  informacje: tel. 536073719 

mailto:obozy@gymjoy.pl

