
REKREACJA – PlYWANIE - PLASTYKA    

FIRLEJ k/Lublina

TERMIN: 11 - 23 lipca 2021

CENA: 1690* PLN

FIRLEJ – to miejscowość położona na Polesiu Lubelskim, pośród jezior i sosnowych lasów. 
Brak ośrodków miejskich i uciążliwego przemysłu czyni miejscowość czystą ekologicznie. 
Malownicze jezioro Firlej otoczone piaszczystymi plażami ze strzeżonymi kąpieliskami jest 
idealnym miejscem dla miłośników sportów wodnych. Wytyczone trasy turystyczne ukazują 
bogactwo przyrody okolic, a także prowadzą do miejsc historycznych najbliżej okolicy.

Wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek 
Transport: autokar (wyjazd i powrót - MOP Urzut trasa S8 przy stacji benzynowej Amic)
Cena zawiera: transport, noclegi, wyżywienie, program, opiekę wykwali�kowanych wychowawców, 
instruktora rekreacji oraz instruktora pływania, płytę CD ze zdjęciami z całego pobytu, 
dyplomy i upominki, ubezpieczenie NNW.

SEKCJA PŁYWANIA

Obóz daje możliwość bezpiecznej i profesjonalnej nauki pływania sportowego oraz nurkowania w sprzęcie 
ABC . Zajęcia prowadzone będą na wodach otwartych pod opieką absolwenta AWF, 
instruktora pływania.

Zajęcia obejmują 3 bloki tematyczne:
1. Nauka i doskonalenie sportowych stylów pływania
2. Nauka pływania w sprzęcie ABC
3. Podstawy ratownictwa wodnego
Ponadto multimedialne wykłady o tematyce pływania sportowego oraz bezpieczeństwa nad wodą.

Uczestnik musi posiadać:
- sprzęt ABC (płetwy, maska, fajka), cena zestawu ABC w Decathlon, Go Sport ok. 75 zł
- strój kąpielowy (jeżeli posiada zabiera piankę)
Uwaga: Zajęcia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się min. 10 osób.
W przypadku braku własnego sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia.
 

.

 
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Imperium, położony w pobliżu kąpieliska nad jeziorem Firlej. 
Pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji uczestników świetlica, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw,  miejsce na ognisko, sprzęt sportowy, 
pływacki, gry oraz materiały plastyczne.

 

 * Dopłata za udział w zajęciach Sekcji Pływania 150 PLN

KOLONIA - OBÓZ



Wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN do 15 maja !                               
                                  BANK SPÓŁDZIELCZY W TARCZYNIE oddział Nadarzyn 

 Nr Konta: 07 8008 0008 2008 0090 7237 0001

Uczestnicy powinni posiadać: strój sportowy (na boisko i do pływania), obuwie sportowe, nieprzemakalną kurtkę, 
mały plecak na wycieczki, latarki, mile widziane śpiewniki. 

ZAPRASZAMY!

Ilość miejsc ograniczona!

Urzut, ul. Malownicza, 05-831 Urzut, gm. Nadarzyn, woj. mazowieckie
E-mail: relaks@ASTrelaks.pl, www.facebook.com/astRelaks, Tel./fax 022 729 82 49, 517 073 044
KONTO: BANK SPÓŁDZIELCZY W TARCZYNIE NR 07 8008 0008 2008 0090 7237 0001

    NIP 534-102-16-78                                                       REGON 010634671

INFORMACJE: Justyna Nowińska - Urzut, ul. Malownicza 8,  gm. Nadarzyn
tel./fax 22 729 82 49,  517 073 044,  503 627 150, lukasz@astrelaks.pl  

PROGRAM POBYTU:
•     Dwie wycieczki autokarowe:     
1) Stara Jadlanka (największy w regionie park linowy składający się z pięciu tras o łącznej długości 885 m i 82 
przeszkód), Kozłówka (jeden z najwspanialszych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych z XIV w.)
2) Lublin (Ścianka wspinaczkowa Sky Park)
•    Plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika oraz pływanie na rowerach wodnych
•    Animacje wodne i plażowe (koszykówka, frisbee wodne, baloniada), konkursy plażowe
•    Wycieczki piesze po szlakach turystycznych
•    Dzienne i wieczorowe gry i zabawy oparte o atletykę terenową (Strażnicy, Labirynt, Spacer odwagi, Flagi)
•    Ognisko z pieczeniem kiełbasek, gitarą 
•    Turnieje rekreacyjne (warcaby stupolowe, szachy, tenis stołowy, ringo), 
•    Gry zespołowe i indywidualne (m.in. piłka nożna, siatkówka, 
      koszykówka, boulle, frisbee ultimate, tenisball, chusta Clanza, unihoc)
•    Gry i zabawy stolikowe
•    Strzelanie z łuków
•    Zabawy i imprezy kulturalne (np. Masterchef )
•    Festiwal kolorów i baniek mydlanych
•    Dyskoteki i zabawy karaoke
•    Projekcje filmowe
•    Zabawy plastyczne, rękodzieło, tworzenie konstrukcji 
przestrzennych za pomocą długopisu 3D, puzzle przestrzenne
•  Elementy survivalu (pozyskiwanie wody, budowanie szałasu,
 orientacja w terenie za pomocą busoli, mapy i telefonu komórkowego – Marsz na azymut)

www.facebook.com/astRelaks
www.astrelaks.pl


