Wiek 6 – 9 lat
Obóz Superowo – przygodowy- Sominy
26.06 – 04.07.2021

Dla kogo jest ten obóz ?

To oferta specjalna dla żądnych
przygód, doskonałej zabawy i
wesołego towarzystwa! Aktywnie, w
gronie fantastycznych instruktorów
oraz roześmianych dziewczynek i
chłopców :) . To sportowy obóz, a
więc codziennie dostarczamy świeżą
porcję wakacyjnej adrenalinki .
Poczujecie emocje równe wygranej
w Mistrzostwach Świata! Ekscytacja
rozpocznie się od ścianki
wspinaczkowej, później łucznictwo i
liny! Każdy dzień to inne, fascynujące
zajęcia i nowe przygody. Podczas
zajęć wodnych jesteście
zabezpieczeni kapokami i piankami,
na zajęciach linowych kaskami i
linami asekuracyjnymi! Czeka Was
wiele wyśmienitej zabawy!

Obóz łączony
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.

 Być jak „Robin Hood czyli –Super Strzelec” - Uczestnicy

będą mieli okazję nauczyć się podstaw strzelania z łuku.
Poćwiczymy siłę, celność, cierpliwość i rozwagę.
Rozegramy mini konkurs na najlepszego strzelca obozu.
 „Mały Podróżnik-czytanie mapy” -nauka posługiwania
się mapą i kompasem, ćwiczenie orientacji w terenie,
odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na
orientację, schronienie podróżnika –budowanie
szałasów
 „Poszukiwania skarbów”- zabawy i gry w lesie, na terenie
ośrodka, w dzień i w nocy z wykorzystaniem tajnych
map, zaszyfrowanych wiadomości, ukrytych skrzyneczek
i innych przedmiotów.
 „Mały komandos”- podchody „komandosów”- sztuka
kamuflażu oraz maskowania, podstawy musztry,
wiązania węzłów –ósemka, węzeł szotowy i kilka innych,
przestaną być dla Was zagadką.

 „Test Tarzana”- skok na linie, przeciąganie liny w wodzie,









przejście mostu linowego, chodzenie po linie –trening
chodzenia po slackline, która idealnie kształtuje poczucie
równowagi jak i koordynacji.
Zajęcia wodne: z użyciem dętek, desek styropianowych,
kajaków. Budowanie tratwy z wykorzystaniem wszelakich
przedmiotów, oraz sprawdzanie jej wyporności.
„Mały detektyw”- zagadka szpiegowska – nowe tajemnice
i zagadki do rozwiązania Dedukcja i logika-Aby nabrać
wprawy w wyciąganiu poprawnych wniosków, będziemy
rozwiązywać zagadki logiczne, trenować pamięć i
koncentrację.
Tajna korespondencja -Poznamy kilka szyfrów, dzięki
którym można przesyłać tajną korespondencję. Dowiemy
się także, czym jest „atrament sympatyczny” i jak go
można odczytać.
Tajemnicza gra terenowa-Pewien zaszyfrowany list
naprowadzi nas na trop niełatwej zagadki. Będziemy
śledzić, odczytywać znaki i rozwiązywać zadania.
Skupienie, szybkie kojarzenie faktów i odwaga pomogą
nam rozwikłać tę sprawę. Kto wie... może odnajdziemy
skarb?

 Być jak Spiderman – pajęcza sieć - ta sieć

jest całkowicie bezpieczna! Gęsto utkane
i rozbujane liny pobudzą Waszą
wyobraźnię do granic możliwości, a skok
ze szczytu pajęczyny będzie niczym skok
Spidermana. To kolejna próba zwinności,
siły i sprytu!
 „Powtórka z Podwórka ”- skakanka, gra w
klasy, skakanie w gumę, gra monety,
skoki przez linę, gra w kapsle –
przygotowywanie toru, tuning kapsli
i emocjonujące rozgrywki, państwa,
miasta czyli wojna –kultowa gra, do
której potrzebny jest jedynie patyk,
obozowy turniej gry w gumę,
najpopularniejsza wersja gry w klasy –
chłopek -to tylko niektóre z gier, które
poznamy.
 Zajęcia będą odbywały się w
podgrupach, aby każdy z uczestników
mógł swobodnie wykorzystać całą moc
naszych atrakcji.

Program rekreacyjny
Poza zajęciami kierunkowymi obozowicze aktywnie spędzą czas,
uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.










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 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

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

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 1790 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.

Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest wpłata pierwszej raty w
wysokości 500 zł ( zaliczka nie podlega zwrotowi).
Drugą ratę w wysokości 1290 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

