
 
 

Obóz Sportowo Rekreacyjny 

WYDMINY 2020 
TERMIN: 13.07-18.07.2020r.  

Dzieci od 5 roku życia 

 
 
Idealny obóz dla dzieci rozpoczynających przygodę z samodzielnymi wyjazdami. Krótka - 6 
dniowa rozłąka z rodzicami jest Dobrym Startem w samodzielność waszego dziecka. 
Wydminy to malownicza mazurska wieś wypoczynkowa niedaleko Giżycka. Miejscowość 
położona jest nad Jeziorem Wydmińskim, które ma bardzo urozmaiconą linię brzegową z 
licznymi wyspami. Las, plaża, boiska oraz plac zabaw znajdujący się na terenie ośrodka 
pozwala na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu pod okiem wykwalifikowanej 
kadry. Deszcz nam nie straszny, mamy do dyspozycji halę sportową, ściankę wspinaczkową, 
sale multimedialną oraz wyobraźnię naszych instruktorów. Niezliczona liczba atrakcji 
pozwala na wspaniałą zabawę i aktywny wypoczynek na łonie natury. 

 

PROGRAM: 
 

Treningi i zajęcia sportowe: 
 

• Zajęcia z Gimnastyki artystycznej 

• Zajęcia akrobatyki sportowej 

• Zajęcia taneczne; 

• Zajęcia ogólnorozwojowe; 

• Rozgrywki w siatkówkę plażową, 
badmintona, piłkę nożną;  

• Gry i zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu. 

• Aktywne pobudki – rozruchy na 
wesoło;  

 

Atrakcje: 
 

• Rejs statkiem Łabędzim Szlakiem 
• Wycieczka do Wioski Indiańskiej 
• Gala Mistrzów Sportu; 
• Konkursy plastyczne 

• Teatr cieni w wykonaniu 
obozowiczów 

 

 

Campowe animacje wieczorne:  

• 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. 
 
 
 

ZAKWATEROWANIE: 

Ośrodek Sportowo Noclegowy CEN 

Wydminy 

11-510 WYDMINY, ul. Ełcka 2   

Pokoje wieloosobowe (od 2 do 8 osób)  ze wspólnym węzłem sanitarnym 



 

 
 
 
 
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: 
Autokar.  
 
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. 
 

Płatności i dodatkowe informacje: 
 
 Wyjazd zgłoszony i monitorowany przez Kuratorium Oświaty! 
  
UBEZPIECZENIE NNW i OC 
 

CENA –  1000 zł 
 
Zaliczka 300 zł wpłacona do 05.04.2020  - stanowi rezerwację miejsca. 
Zaliczka oraz pozostała kwot wpłacana jest na konto: 

Alior: 20 2490 0005 0000 4530 2422 1398 

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

W opisie przelewu: Imię i  Nazwisko Dziecka, Wydminy  2020. !!! 

 
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.  
 

ORGANIZATOR 
Fundacja Wspierania 
Talentów Sportowych 
UL. GIERMKÓW 22,  

04-491  WARSZAWA 

KRS 0000607964 
NIP 5272764524;  

 

Partner sportowy:  

RG Legia Warszawa 
 
 

 

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

mailto:obozy@gymjoy.pl

