Wiek 8 – 14 lat
Obóz pływacki - Sominy
26.06 – 04.07.2021

Jeśli Twoje dziecko uwielbia wodę,
a pływanie to jego sportowa pasja
to obóz pływacki jest właśnie dla
niego 
Taki wyjazd to najlepszy sposób
na podniesienie pływackich
umiejętności, niezależnie od
poziomu zaawansowania.
Dzieci będą trenować w
świetnych warunkach (basenie w
Bytowie), a także wystąpią w
zawodach sportowych
organizowanych na zakończenie
obozu.
Uzupełnieniem codziennego
pływania będą także zajęcia na
wodach i boiskach otwartych.

W tym samym czasie w Sominach 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
(superowo – przygodowy, pływacki , wakacje w siodle,
mix sportów wodnych ).

Ośrodek Wypoczynkowy "Kaszubski Bór" znajduje się w
malowniczym rejonie Kaszub zwanym Szwajcarią Kaszubską,
na skraju miejscowości Sominy. Usytuowanie ośrodka w
środku lasu, nad brzegiem jeziora gwarantuje ciszę, spokój
oraz bezpieczeństwo.

Komfortowe warunki noclegowe

(w 4-5 – osobowych domkach, 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 - rowerki wodne, kajaki,
windsurfing, miejsce na ognisko,
park linowy, boiska do siatkówki,
badmintona, koszykówki, kort
tenisowy, paintball, plac zabaw.
Największą dumą ośrodka jest
stadnina koni, w której można
doskonalić umiejętności
jeździeckie.
Prywatna plaża, molo
spacerowe, przepiękne otoczenie,
smaczna kuchnia oraz wiele innych
zalet sprawia, że jest to idealne
miejsce do wypoczynku.

Program kierunkowy
Kolejny niezapomniany obóz
przed nami!
7 treningów pływackich w blokach 60
minutowych na basenie + 1 trening
open water,
profesjonalna wideoanaliza techniki
pływania każdego ze styli pływackich,
specjalistyczny trening pływacki z
akcentem na pracę nóg oraz
synchronizację,
trening nawrotów oraz skoków
startowych,
dodatkowo zajęcia uzupełniające:
ratownictwo wodne, trening
wzmacniający, gry zespołowe, animacje
sportowe

 Warsztaty na basenie: trening mocy,

czucie wody, skok startowy, pływanie
pod wodą, nawroty, technika stylu
(delfin, kraul, grzbiet, żaba), rozgrzewka
w wodzie oraz przygotowanie do startu.
 Warsztaty na lądzie: rozgrzewka na
lądzie, rozciąganie, trening koordynacji,
reakcja startowa, trening mentalny i
wizualizacja wyścigów, budowanie
drużyny
Wypady na plaże oraz wspólne gry
i zabawy.
Miło spędzony czas i przyjaźnie na całe
życie

Program rekreacyjny
Poza treningami kierunkowymi Obozowicze aktywnie
spędzą czas, uczestnicząc w zajęciach sportoworekreacyjnych.

Atrakcje wodne: zabawa na dmuchańcach! ☺,
kąpiele w jeziorze, plażowanie

Wizyta w Kompleksie Basenowo – Rekreacyjnym
Nimfa w Bytowie

Spływ kajakowy – całodzienna ekspedycja
malowniczą rzeką albo na przeciwległy kraniec
jeziora. Zapas sił, suchego prowiantu i dobrego
humoru będą niezbędne. Zapewniamy kajaki, sprzęt
asekuracyjny i ratowników WOPR. Zajęcia
intensywnością wysiłku będą dopasowane do
możliwości fizycznych Kajakarzy. Gwarantujemy
piegi na nosie i wiatr we włosach.

Zabawy równoważne: slackline

Gry i zabawy rekreacyjne na boiskach otwartych
(siatkówka, koszykówka, frisbee, badminton,
kwadrant, dwa ognie)

Gry i zabawy terenowe ( Podchody, 50-tka, Flagi )

Dzień sportu na wesoło – spartakiada sportowa

GRA MIEJSKA - rozwiązywanie zagadek i podchody

Program rozrywkowy
Po aktywnie spędzonym dniu,
uczestnicy obozu wezmą udział w
programie wieczornym.
W programie m.in.:

Beach party

Salon gier (gry planszowe,
strategiczne i zręcznościowe)

Dyskoteka

Ognisko z kiełbaskami

Kalambury/Mafia

Karaoke

Wieczór filmowy

Gry i zabawy integracyjne

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 1900 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 – Sominy – Gdynia oraz
dojazdy na wszystkie zajęcia
dodatkowe.

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 1400 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
☺

