Wiek 7 - 9 lat

OBÓZ MULTISPORT
19.07 – 29.07.2021 (11 dni)

Dla kogo jest ten obóz ?
Ten obóz zawiera najwięcej urozmaiconych atrakcji :) nie
skupia się na żadnej konkretnej dyscyplinie sportu. Można
spróbować absolutnie wszystkiego! Jest to obóz multisport,
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a dodatkowo będzie też
trochę czasu na odpoczynek podczas plażowania. :)

Twoja moc bez granic! Energia, siła, zwinność, zabawa!
Jeśli uwielbiasz sportowe wyzwania i chcesz poczuć wakacyjne
sportowe szaleństwo to na naszym obozie czeka na Ciebie
kumulacja dyscyplin i emocji!
Oto jest, inny wymiar sportu! 3,2,1 Start! Ruszaj!
Na powietrzu w wodzie, na plaży, na orliku i na sali
sportowej! Nasz warsztat sportowca pozwala znacząco
poprawić kondycję psychoruchową i poszerzyć umiejętności w
wielu dyscyplinach sportowych

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
trzy miejsca na ognisko
ścianka do wspinaczki
strzelnica 25 m
tor przeszkód z małpim gajem
kawiarnia, świetlice do różnego rodzaju gier, zabaw
plac zabaw dla dzieci

Program kierunkowy
Zajęcia realizowane w ramach programu:


żeglarstwo,



tenis ziemny,



łucznictwo,



kajaki, rowerki wodne,



sup-y



gry sportowe (m.in. siatkówka, koszykówka piłka nożna, oraz unihokej),



gry rekreacyjne (m.in. spikeball, ringo, kwadrant, ultimate frisbee, boule (petanka)) ,



gry terenowe( m.in. podchody, flagi, zgadywanka terenowa),



zajęcia świetlicowe (m.in. lingo, zbuduj miasto, gra o kasę),



zawody w skokach w dal na piasku oraz rzuty w dal – kto zwycięży ten turniej?



jogging – codziennie rano mała dawka ruchu i rozgrzewka na dobry początek dnia,



tenis stołowy – któż nie lubi szybko śmigającej piłeczki i stołowych rozgrywek tenisa ?



przeciąganie liny – zabawy z liną,



skakanki, mega-piłka plażowa.

Program rekreacyjny
Poza treningami kierunkowymi obozowicze aktywnie spędzą 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 )

Program rozrywkowy
Po aktywnie spędzonym dniu, uczestnicy obozu wezmą udział w programie wieczornym m.in.:
Wielkie rozpoczęcie i akcja integracja – od tego zaczynamy, tak na dobry początek, gdy wszyscy są
jeszcze w mało obozowym nastroju.

Dyskoteka - czyli szalona zabawa tematyczna na dyskotece w naszym ośrodku.
Ognisko obozowe i wielka biesiada – dobra zabawa według sprawdzonego przepisu: piękna
okolica, rozgwieżdżone niebo, garść ogniskowych przysmaków, do tego gitary i kilka radosnych
zabaw.
Karaoke - ponoć śpiewać każdy może… U nas śpiewają Ci, którzy chcą, a reszta doskonale się bawi
Kino letnie – czyli filmowy wieczór towarzyski, prawie jak w kinie, a często nawet lepiej.
Salon gier - a tam wasze ulubione, sprawdzone gry planszowe, karciane, fabularne, mega jenga …
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.

Wielki mecz obozowy – zapraszamy 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
☺

