
Obóz sportowo-rekreacyjny w malowniczym
Beskidzie Małym

9-15.08.2022 Tresna nad brzegiem jeziora Żywieckiego

Obóz  dla dzieci w wieku 7-14 lat, które chcą spędzić atrakcyjnie i   aktywnie
czas.  Poza  zajęciami nauki i  doskonalenia techniki pływania,  liczne atrakcje
ogólnorozwojowe!    ZAPRASZAMY

Cena: 1450zł członkowie Stowarzyszenia – Klub Pływacki Solne Miasto Wieliczka

Cena: 1570zł 
zniżka dla rodzeństw 50zł/dziecko
3 lekcje windsurfingu dodatkowo płatne 180zł 

Dzieci spędzą bardzo aktywnie czas w malowniczej okolicy z licznymi atrakcjami. 
Będziemy spać w Centrum Wypoczynku ODYS, w całorocznych domkach z dwoma oddzielnymi 
pokojami 2+3, 4- osobowymi i wspólną łazienką dla domku. Ośrodek jest  ogrodzony, oświetlony i 
zamykany. ODYS  położony jest na 2 ha łagodnie opadającego terenu, nad brzegiem jeziora 
Żywieckiego, u stóp gór i lasów Beskidu . Posiada własną halę sportową, keję z ratownikiem i 
sprzęt wodny.
https://www.hotelodys.pl/ 

W cenie:
– przejazd autokarem spod CER Solnego Miasta 
– własny autokar umożliwiający dojazd na baseny i do szlaków 

wędrownych 
– korzystanie z nowoczesnej hali sportowej, sal fitness, placów z kręgiem 

ognisk oraz wiatami, Uni-hokeja, placów zabaw, boiska do siatkówki 
plażowej, 

– atrakcje wodne: żeglowanie, kajaki, rowerki wodne, deska BigSUP, rejs 
statkiem (realizacja zależna od warunków pogodowych)

– nauka i doskonalenia pływania z doświadczonymi
trenerami oraz zabawy na BASENACH: Pływalnia
Żywiec, basen odkryty 50-metrowy Pływalnia Start
Bielsko-Biała 
http://www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/plywalnia-start

– ubezpieczenie OC i NNW  

– fakultatywnie: nauka windsurfingu, dodatkowo płatna.
Szkółka dysponuje, również żaglami 1m wysokości,
więc wiek dziecka nie ma znaczenia

https://www.hotelodys.pl/
http://www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/plywalnia-start


Organizatorem jest Klub Pływacki Solne Miasto Wieliczka
Zapisy prowadzi  trener Wojciech Kot – tel. 606 114 904 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat

Zaliczkę w kwocie 450zł do 31 marca na konto 
Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 

ul. Tadeusza Kościuszki 15   32-020 Wieliczka
Bank Spółdzielczy w Wieliczce o nr: 15 8619 0006 0010 0201 0201 0001
W opisie przelewu "Imię i nazwisko dziecka, obóz sportowo-rekreacyjny"

Pozostała część do 10 czerwca

Każdy uczestnik w dniu wyjazdu na obóz powinien mieć zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w obozie sportowym (lub do uprawiania sportu). Zaświadczenia 
wydawane są zazwyczaj na 6 lub 12 miesięcy.

Istnieje możliwość rozliczenia bonem turystycznym.

W przypadku decyzji dotyczącej czasowego zawieszenia organizacji obozów sportowych w 
terminie obozu decyzją Rozporządzenia Rady Ministrów podyktowaną przeciwdziałaniu epidemii, 
całość wpłacone kwoty podlega zwrotowi

W przypadku konieczności wykluczenia uczestnika z obozu związanej z potwierdzonym 
zarażeniem wirusem COVID lub objęciem uczestnika obowiązkową kwarantanną przed wyjazdem 
na obóz, uczestnik otrzyma zwrot 75% wyżej wymienionych kosztów poniesionych przez 
uczestników 

Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na realizację lekcji windsurfingu, pieniądze wpłacone za 
windsurfing zostaną zwrócone.



Zapraszamy do kontaktu!
Tel 606 114 904


