OBÓZ SPORTOWY Z UKS 8 STAROGARD GDAŃSKI

KARKONOSZE

TERMIN
18.08 - 25.08.2019

CENA
1.475 PLN

CENA ZAWIERA
dojazd i obsługę wygodnym autokarem
turystycznym z toaletą, video, barem,
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspozycji grupy; 7 noclegów w pensjonacie pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym; wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja) + suchy prowiant na drogę
powrotną; realizację programu; bilety
wstępu do wszystkich zwiedzanych
obiektów oraz na baseny; opiekę
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
(nauczyciele, trenerzy ) zatwierdzonej
przez Kuratorium Oświaty; usługi przewodników w trakcie wycieczek; opiekę
medyczną; opiekę ratownika na
basenie; ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków NNW - suma
gwarancyjna 10.000 zł.
DODATKOWE INFORMACJE
uczestnicy muszą posiadać legitymację
szkolną oraz kieszonkowe wyłącznie na
własne wydatki (według uznania
rodziców).

ZAPISY U PANA MARIUSZA
NOETEL – 695 569 064
Zaliczkę w wysokości 300 zł prosimy wpłacić
najpóźniej do 22 marca 2019 r.
na konto po uprzednim zapisaniu dziecka
u Pana Mariusza !!!
Wpłata pozostałej części należności
w kwocie 1.175 zł (może być wpłacana
ratami) do 15 lipca 2019 r.
na konto:

69 8340 0001 0009 4416 2000 0001
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ÓSEMKA”
83-200 STAROGARG GDAŃSKI,
UL. ZBLEWSKA 18
O wpisaniu na listę decyduje
kolejność wpłat zaliczki !!!

1 DZIEŃ
Wcześnie rano wyjazd ze Starogardu Gdańskiego. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd w Karkonosze
w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w Pensjonacie Borowik www.borowik.com.pl , ciepła kolacja,
nocleg.
Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie - kuchnia regionalna - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
2-7 DZIEŃ
POBYT W KARKONOSZACH ORAZ REALIZACJA PROGRAMU
 NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA – BASEN PŁYWACKI W JELENIEJ GÓRZE - 5 dni
Kryta pływalnia – 6 torów o długości 25 m. Szkolenie odbywa się w grupach według umiejętności
(podstawowa, zaawansowana) zgodnie z programem nauczania; zajęcia prowadzone są przez trenerów
posiadających uprawnienia do przeprowadzania szkoleń;
 wycieczki po KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ (m.in.: Zakręt Śmierci, Zamek Chojnik – monumentalna
warownia wznosząca się na wysokości 627 metrów n.p.m, Wodospad Kamieńczyka – najwyższy
wodospad w Polskich Sudetach, Szklarska Poręba);
 wycieczka na ŚNIEŻKĘ (wjazd wyciągiem krzesełkowym na Małą Kopę, przejście piesze na Śnieżkę,
zejście do Karpacza, zwiedzanie Świątyni Wang );
 wizyta w LEŚNEJ HUCIE, gdzie na oczach widzów ręcznie formowane są różne kolorowe szklane
„cudeńka”. Hutnicy używają przy tym dawnych narzędzi i form hutniczych, co dodaje produkowanym
przedmiotom dodatkowego waloru rzemieślniczej perfekcji.
 zwiedzanie TAJNEJ KOPALNI URANU W KOWARACH (w towarzystwie przewodnika udamy się w głąb
Ziemi. Podążymy tajemniczą i magiczną ścieżką odkrycia rud żelaza i innych cennych kruszców oraz
usłyszymy ściśle tajną historię o wydobyciu uranu w Polsce);
 piesze wycieczki krajoznawcze;
 gry, zabawy, konkursy,
 dyskoteki,
 zajęcia sportowo-rekreacyjne (np.: gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe);
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.
8 DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Starogardu Gdańskiego ok. 20:00.

