
OLIMPIATRAVEL ZAPRASZA NA 

OBÓZ SPORTOWY W USTRONIU MORSKIM 

PŁYWANIE – TENIS - ROWERY 

16 – 23 VIII 2022r. 

  

Z ogromną radością i nadzieją na wspólnie spędzone wakacje zapraszamy wszystkich chętnych na obóz w Ustroniu Morskim.  

Spędzimy wspólnie na pracy nad naszą formą fizyczną oraz świetnej zabawie.  

ZAPRASZAMY!!  

Zapewniamy:  

- nocleg w Ośrodku Wczasowo – Wypoczynkowym Janosik (http://ustroniemorskiejanosik.pl) 

pokoje 2, 3, 4-ro osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami i tv; 

-  trzy posiłki dziennie plus podwieczorek; 

- przejazdy klimatyzowanym autokarem; 

- transport rowerów specjalnie przygotowaną do tego przyczepą; 

- ubezpieczenie PZU OC Wojażer; 

- opiekę doświadczonej i dobrze znanej nam kadry w tym trenerów tenisa i pływania;  

- opiekę ratownika WOPR na plaży i na basenie; 

 

Program zawiera: 

-  codzienne treningi pływackie na basenie Aquaparku Helios; 

- zajęcia na odkrytych kortach tenisowych w obiektach sportowych Helios – grupy według zaawansowania 

umiejętności; 

- zajęcia sportowe kształtujące cechy motoryki – siła, szybkość, gibkość; 

- dostęp do cymbergaja, bilardu, terenu zielonego z placem zabaw, tenisa stołowego, boiska do piłki nożnej i 

plażowej;  

- rejs statkiem w Kołobrzegu; 

- plażowanie i kąpiele w morzu;    

- wycieczki rowerowe; 

- wieczór z filmem na dużym ekranie i popcornem; 

- warsztaty robienia biżuterii; 

- marszobiegi i wycieczki piesze; 

- turnieje sportowe: siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna, kometka, tenis stołowy, zajęcia gimnastyczne na 

plaży; 

- baloniada; 

- konkurs mini playback show; 

- wyjazd do Western Parku w Zieleniewie; 

- wyjście do parku linowego; 

- wakacyjny pokaz mody; 

- dyskoteka z koncertem życzeń; 

- ognisko z kiełbaskami 

- pamiątkowa koszulka;  

Koszt imprezy 1950 zł  
REALIZUJEMY DOPŁATY Z POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO 
Ruszaj z nami!!!! 
 
Zaliczkę w kwocie 600 zł należy wpłacać na konto: 

36 1140 2004 0000 3302 7410 1489  

(kolejność wpłat decyduje o miejscu na liście uczestników- ilość miejsc ograniczona) 

KONIECZNE JEST ZALOGOWANIE UCZESTNIKA NA STRONIE www.olimpiaswimtravel.pl 

Olimpiatravel  organizator turystyki dziecięcej i młodzieżowej licencja nr 228 


