
OBÓZ REKTEACYJNO – WYPOCZYNKOWY W FUNCE 

I TURNUS: 25 VI – 3 VII 2022 // CENA: 1930 zł (9 dni) 

II TURNUS:  6 – 15 VIII // CENA: 2030 zł  (10 dni) 

Zapraszamy dzieci w wieku 7 - 11 lat i młodzież w wieku 12 – 15 lat na aktywny wypoczynek w pięknej miejscowości Funka.  

Spędźcie z nami pierwsze chwile tegorocznych wakacji!!! Czeka mnóstwo zabawy, aktywnie spędzony czas w świetnym towarzystwie. 

Aktywny obóz dla dzieci nad jeziorem - co w programie? 

• zakwaterowanie w 3 i 4 – osobowych pokojach z łazienkami ośrodku w Funce (mikomania.pl) 
• cztery pyszne posiłki dziennie -śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (wszystkie posiłki w formie bufetu), 
• transport autokarem z klimatyzacją, 
• ubezpieczenie NNW sport w PZU, 
• opieka sprawdzonej kadry pedagogicznej. 

PONADTO:  
• PŁYWANIE  W JEZIORZE NA PRYWATNYM STRZEŻONYM KĄPIELISKU: smażing plażing oraz kąpieli do woli pod 

okiem wykwalifikowanych ratowników wodnych; 
• WARIACTWA NA SUPIE– każdy będzie mógł popływać dookoła kąpieliska; 
• WIBIT – pod okiem ratownika szaleństwa na dmuchanej tratwie położonej na tafli jeziora; 
• KAJAKI I ROWERY WODNE: wyprawy kajakowe i rowerowe z ratownikiem wodnym 
• SZALEŃSTWA  ZA MOTORÓWKĄ* nowość: w towarzystwie instruktora i ratownika każdy będzie mógł przeżyć szaloną 

przejażdżkę na kole ciągniętym przez motorówkę; 
• BUMPER BALL: świetna zabawa w dmuchanych kulach; 
• SKIMBOARDING: dla tych, którzy lubią ślizgać się na desce po wodzie; 
• TANIEC HIP HOP*: jeśli zechcesz, będziesz mógł spróbować swoich sił w tym tańcu; 
• ZOSTANIESZ MAJSTERKOWICZEM nowość: na pewno każdy da radę coś wyczarować pod okiem instruktora od 

majsterkowania; 
• KONIK*: chwila dla tych, co kochają te zwierzęta; 
• WINDSURFING*: dla chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił na desce z żaglem; 
• ARCHERY TAG: nauka strzelania z łuków sportowych oraz bitwa z wykorzystaniem zdobytych umiejętności; 
• BALONIADA – bitwa na napełnione wodą balony; 
• WĘDKOWANIE*: obiecujemy, że tam każdy wyciągnie taaaką rybkę; 
• FLAGI: rozgrywki dziejowej gry terenowej w pobliskim lesie; 
• ROWEREM PO BORACH: wycieczka rowerowa w stronę pobliskiej miejscowości Charzykowy; 
• WARSZTATY KULINARNE: samodzielnie w specjalnie przygotowanej kuchni przygotujemy wybrany ciepły posiłek; 
• WARSZATY PLASTYCZNE*: każdy wykona dla siebie lub kogoś z rodziny bransoletkę lub breloczek; 
• W BLASKU OGNIA: ognisko z kiełbaskami; 
• MINI PLAYBACK SHOW nowość: każdy będzie mógł być gwiazdą i wystąpić na scenie; 
• DYSKOTEKA Z KONCERTEM ŻYCZEŃ nowość: taniec w rytmy hitów lata przeplatany waszymi dedykacjami; 
• NOCNY RAJD PO LESIE: podchody pod osłoną nocy; 
• MAM TALENT: coroczny pokaz swojego talentu; 
• NOCNE KINO POD CHMURKĄ nowość: zapewniamy popcorn!!! 
• TRENINGI NORDING WALKING* nowość: spacer w słusznym tempie po pobliskim pięknym lesie dla zdrowia i kondycji; 
• ZAJĘCIA SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (piłka nożna, siatkówka, badminton, tenis ziemny, bilard, tenis stołowy) 
• PAMIĄTKA – każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę.  

ZREALIZUJ BON TURYSTYCZNY, PÓKI JESZCZE CZAS 

 ZAPISY POPRZEZ ZALOGOWANIE UCZESTNIKA NA STRONIE www.olimpiaswimtravel.pl 
Zaliczkę w kwocie 600 zł należy wpłacać na konto: 
36 1140 2004 0000 3302 7410 1489  
Olimpiatravel  organizator turystyki dziecięcej i młodzieżowej licencja nr 228 INFORMACJE: 664365556, 605435498 

*ponieważ staramy się podchodzić do dzieci indywidualnie, te zajęcia będą miały alternatywę


