AKTYWNY RELAKS - MŁODZIEŻOWY
19.07 – 29.07.21 (11 dni)
Wiek 14 – 17 lat

DLA KOGO JEST TEN OBÓZ ?
Aktywny relaks w kolorach lata i wspaniałe
atrakcje to początek! Otrzymasz olbrzymią
porcję pozytywnych emocji i w pakiecie
również nieograniczone ataki śmiechu, aż do
utraty tchu!
A, jeszcze jedno... Twój Facebook i Insta
pęknie w szwach od nowych przyjaciół!
Kto lubi przygody, zielone lasy, adrenalinę,
sport, jeziora i po prostu dobrą zabawę? Nie
będzie czasu na nudę, ani leżenie do góry
brzuchem – no chyba, że na plaży w
promieniach słońca, w przerwie od kąpieli w
jeziorze. Zapraszamy na piękne Pojezierze
Drawskie, które kryją mnóstwo atrakcji:
większość czasu spędzimy w lesie lub nad
jeziorem, zdobywając nowe umiejętności i
smakując wakacyjnych przygód.

OBÓZ ŁĄCZONY
W tym samym czasie w Czaplinku będą
jeszcze inne profile obozowe, także
dzieci z różnych profili razem podróżują,
jedzą posiłki i mogą mieszkać razem w
pokojach. Są też główne atrakcje gdzie
wszystkie obozy spotykają się razem.
Aby wystartował konkretny profil musimy
mieć minimum 10 chętnych
uczestników. W przypadku nie zebrania
się odpowiedniej ilości osób uczestnik
może wybrać każdy z pozostałych profili
(piłkarski , multisport , multisport max,
aktywny relaks – młodzieżowy, wodna
przygoda – żeglarski, rolkowy).

KUSY DWÓR KAMERALNY
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
Ośrodek Wypoczynkowy Kusy Dwór – położony jest w
zalesionym terenie bezpośrednio nad Jeziorem Drawskim,
4km od centrum Czaplinka. Obiekt zajmuje obszar 15 ha ziemi
i posiada 500m własnej linii brzegowej, na której jest położone
kąpielisko z przystanią dla żeglarzy. Ponadto w obiekcie
znajduje się wiele innych atrakcji, które urozmaicą pobyt.
Położenie ośrodka, jak również zamknięty teren w całości oraz
spora odległość od miasta zapewni bezpieczny pobyt.







Komfortowe warunki noclegowe (w budynku przy recepcji,
w 2- 3 osobowych pokojach) w przytulnym ośrodku z
pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek wydawany
do obiadu
Na miejscu, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, miejsce na ognisko, boisko do piłki nożnej,
siatkowej, koszykowej, korty tenisowe, plac zabaw
Prywatna plaża, molo spacerowe, przepiękne otoczenie,
smaczna kuchnia oraz wiele innych zalet sprawia, że jest to
idealne miejsce do wypoczynku.
www.kusydwor.pl

NA OŚRODKU



















własna strzeżona plaża z pomostami pływającymi
przystań dla żeglarzy z zapleczem sanitarnym
sprzęt pływający ( kajaki, rowery wodne, łodzie
żaglowe, łodzie wędkarskie, windsurfing)
skate park
korty tenisowe - dwa z sztuczną trawą i jeden
ceglasty
tenis stołowy
boisko do piłki nożnej 40 x 70 m , dwa do
koszykówki i dwa do siatkówki
bilard, piłkarzyki
cztery miejsca na grilla z miejscem do tańczenia
trzy miejsca na ognisko
ścianka do wspinaczki
strzelnica 25 m
tor przeszkód z małpim gajem
kawiarnia
plac zabaw dla dzieci
świetlice do różnego rodzaju gier i zabaw

PROGRAM KIERUNKOWY
Mega Sup – nasza nowa zabawa na jeziorze – deska SUP – do
wiosłowania na stojąco – oto atrakcja dla całej grupy osób!
Piłka wodna – najpierw podstawowe informacje na temat gry a potem
rozegramy prawdziwe mecze.
Siatkówka wodna – czy graliście już w siatkówkę w jeziorze? Jeśli tak, to
już wiecie, jaka to frajda!
Aquafitness – ćwiczenia w wodzie i na wodnej macie – tego jeszcze nie
próbowaliście!
Nauka i doskonalenie pływania - jeżeli potraficie pływać to Was jeszcze
podszkolimy a tych słabiej radzących sobie w wodzie postaramy się
zachęcić i nauczyć.
Kajakowa wyprawa na jezioro – najpierw teoria i wskazówki jak
bezpiecznie obchodzić się z kajakiem. Potem uzbrojeni w dobry humor
wyruszamy na kajakową wycieczkę.

Gry świata – czyli dla każdego coś przyjemnego. Ringo, fistball, dwa
ognie, mollky, kubb, boule… Ultimate frisbee – bardzo dynamiczna gra
rozrywkowa, która łączy w sobie elementy koszykówki, piłki ręcznej czy
rugby – a do tego gracze sami sobie są sędzią.
Gry retro – czyli gry, o których już świat zapomniał! Mega zabawa
specjalnie dla was! Zagramy w palanta, kwadranta albo w baseball….
Water Mat – czyli biegamy po wodzie… Ogromna mata na wodzie, na
której możecie skakać, chodzić, ćwiczyć i odpoczywać 🙂
Olimpiada wodna – woda i rywalizacja na wesoło, czy może być lepsze
połączenie?

Na tym obozie będzie też czas na leniuchowanie!
Strefa chillout – stworzymy sobie swoją własną strefę
chillout. Muzyka, słońce, relaks – czego chcieć
więcej?
Strefa plaży – opalanie, plażowanie, kąpiele i
budowle z piasku dla chętnych to kwintesencja
wakacji!
Strefa świętego spokoju – będzie czas na spokojne
wytchnienie, poczytanie i wspólne rozmowy.
Strefa muzyki – sami wybierzecie, czego chcecie
posłuchać w trakcie leniuchowania na hamaku.
Strefa książki i komiksu – a może sami będziecie
chcieli stworzyć komiks obozowy?
Strefa leniwych gier – na luzie i bez presji czasu –
karty, gry karciane, śmieszne i proste – akurat na
chilloutowe wakacje.
Chilloutowe spacerki i kontemplacja przyrody wokół
nas…
Hałas poobiedni – bo u nas nie ma ciszy poobiedniej,
muzyka i dobra zabawa to najlepszy sposób na
poobiedni relaks!

PROGRAM REKREACYJNY
Poza treningami kierunkowymi obozowicze aktywnie spędzą
Wielkie rozpoczęcie i akcja integracja – od tego zaczynamy, tak na dobry
początek, gdy wszyscy są jeszcze w mało obozowym nastroju. czas,
uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Atrakcje wodne - zabawa na dmuchańcach! ☺, kąpiele w jeziorze,
plażowanie.
Wycieczka do Pomerania Fun Park – zapraszamy was do wielkiego parku
rozrywki, w którym każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie.
Zabawa jak w Energylandii!

Wycieczka do Kołobrzegu – autokarowa wycieczka podczas której czeka
na Was kąpiel w morzu i plażowanie.
Wyprawa do Czaplinka – tam czekają na Was ulubione miejsca, sklepiki,
pamiątki, uroczy deptak nad jeziorem Drawsko i ciekawe widoki.
Zabawy równoważne - slackline - chodzenie po linie – każdy chce nauczyć
się chodzić po profesjonalnej linie.
Gry i zabawy rekreacyjne na boiskach otwartych (siatkówka, koszykówka,
frisbee, badminton, kwadrant, dwa ognie)
Gry i zabawy terenowe ( Podchody, 50-tka, Flagi )
Rowerki wodne – to zawsze przyjemna sprawa, popływać sobie bez
stresu po pięknym jeziorze.

PROGRAM ROZRYWKOWY:
Wakacyjne disco – czyli szalona zabawa tematyczna na dyskotece w naszym
ośrodku.
Karaoke – ponoć śpiewać każdy może… U nas śpiewają Ci, którzy chcą, a
reszta doskonale się bawi!
List w butelce – to już nasza tradycja, wspólnie napiszemy list do przyszłych
obozowiczów i umieścimy w tajemnym miejscu, aby kiedyś ktoś znalazł
nasz manifest!
Koloriada – mokre święto koloru. O co chodzi? Czeka was kolorowa
niespodzianka nad jeziorem
Kino letnie – czyli filmowy wieczór towarzyski, prawie jak w kinie, a często
nawet lepiej.
Wieczorna kawiarenka – gdy zmierzch zapada, można iść spać, tym bardziej
po dniu wypełnionym atrakcjami. Ale czasem można też posiedzieć ze
znajomymi trochę dłużej, oczywiście za aprobatą i pod opieką kadry.
Ognisko obozowe i wielka biesiada – dobra zabawa według sprawdzonego
przepisu: piękna okolica, rozgwieżdżone niebo, garść ogniskowych
przysmaków, do tego gitary, bębny i kilka radosnych zabaw.
Wielki mecz obozowy – zapraszamy Was do rozgrywek w najbardziej
popularne gry jak piłka nożna czy koszykówka, każdy z was wybierze
ulubioną grę i wraz ze swoją drużyną będzie toczyć zespołowe boje.

RAMOWY PLAN DNIA
7.30 – 8.00 Pobudka, toaleta poranna
8.00 – 9.30 Śniadanie i
przygotowanie do zajęć
9.30 – 13.30 Zajęcia programowe
14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.00 Odpoczynek
poobiedni
16.00 – 17.30 Zajęcia programowe
18.00 – 19.00 Kolacja
20.00 – 21.30 Pogodny wieczór
21.30 – 22.00 Toaleta wieczorna
22.00 – 7.30 Cisza nocna
Poszczególne dni mogą nieznacznie
różnić się rozkładem dnia.

FOTORELACJA

Codziennie na Naszym profilu FB
aktualizowana będzie galeria
zdjęć.
Zapraszamy do podglądania zajęć z
obozu, aby przenieść się
wirtualnie w realia obozowe.

CENA 2100 ZŁ
Cena obejmuje:












Pełną realizację programu
łączącego wszystkie zajęcia
kierunkowe, zajęcia uzupełniające,
oraz gry i zabawy wieczorne
Sprzęt i materiały niezbędne do
przeprowadzenia programów
Zakwaterowanie
Wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja)
Całodobową opiekę
wykwalifikowanej kadry
wychowawczej z wieloletnim
doświadczeniem w pracy z
dziećmi i młodzieżą
Ubezpieczenie NNW
Transport autokarem na trasie:
Gdynia – Czaplinek – Gdynia.

JAK ZGŁOSIĆ
UCZESTNIKA ?
Aby zapisać dziecko na nasz obóz prosimy o
kontakt mailowy lub telefoniczny:

e – mail: biuro@bojasport.pl
Piotr tel. 535 939 515

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo
od nas kartę kwalifikacyjną uczestnika oraz
niezbędne informacje dotyczące wyjazdu.

PŁATNOŚCI
Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest wpłata
pierwszej raty w wysokości 500 zł ( zaliczka nie
podlega zwrotowi).
Drugą ratę w wysokości 1600 zł należy uiścić do 15
maja 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność
zaksięgowanych wpłat !!!
Dane do przelewu: Boja Piotr Gralak
Numer konta: 82 1140 2004 0000 3102 7713 1524
Tytuł: Imię i nazwisko uczestnika, nazwa obozu

DO ZOBACZENIA ☺☺

