
KoloniaObóz
Soczewka, koło Płocka
14 dni, 7-20 lipca 2019

ISTNIEJEMY OD 1996 ROKU



Wycieczki autokarowe do Płocka - zwiedzanie miasta oraz ogrodu 
zoologicznego, Wzgórze Tumskie, Bazylika Katedralna, Muzeum 
Mazowieckie, Molo

Wycieczka do parku linowego “Kraina Wrażeń”
Plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, animacje wodne 
i plażowe, konkursy

Wycieczki piesze po szlakach turystycznychWycieczki piesze po szlakach turystycznych

Gry i zabawy oparte o atletykę terenową

Ognisko z pieczeniem kiełbasek i 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 łukówStrzelanie z łuków

Strzelanie z broni pneumatycznej (wiatrówka + pistolet)

Zabawy i imprezy kulturalne (np. Masterchef)

Dyskoteki i zabawy karaoke

Projekcje filmowe

Przejażdżki konne

Przejażdżka bryczkami

Zabawy plastyczneZabawy plastyczne

Soczewka - miejscowość wypoczynkowa 
położona wśród lasów Pojezierza Gostynińskiego 
nad wydłużonym jeziorem Soczewka, przez które 
przepływa rzeka Skrwa. 
W okolicy znajdują się liczne ośrodki 
wypoczynkowe oraz kolonijne.



Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy “Mazowsze” o wysokim standardzie, położony w dużym 
kompleksie leśnym przy kąpielisku i strzeżonej plaży nad jeziorem Soczewka.
Budynek murowany, pokoje 3-osobowe z łazienkami i TV.
Do dyspozycji uczestników jest świetlica, duża sala z przeznaczeniem m.i.n. na dyskoteki, 
zadaszone miejsce na grill, sprzęt sportowy, pływacki oraz materiały plastyczne. 
W sąsiedztwie ośrodka znajduje się Centrum Sportowe “Orlik”.

Wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek
Transport: autokar (wyjazd i powrót; Urzut)

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 Ponadto multimedialne wykłady o tematyce pływania sportowego oraz bezpieczeństwa nad 
wodą

Cena zawiera: transport, noclegi, wyżywienie, program, opiekę wykwalifikowanych 
wychowawców, opiekę ratownika wodnego, instruktora rekreacji oraz instruktora pływania, 
płytę CD ze zdjęciami z całego pobytu, dyplomy i upominki, ubezpieczenie NNW

Uczestnik musi posiadać:
- sprzęt ABC (płetwy, maska, fajka), cena zestawu ABC w Decathlon, Go Sport, ok. 75 zł
- strój kąpielowy (jeżeli uczestnik posiada, to zabiera piankę)
Uwaga: Zajęcia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się min. 10 osób.
W przypadku braku własnego sprzętu istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia
  Dopłata za udział w zajęciach Sekcji Pływania 150 zł



Wszelkich dodatkowych informacji udzieli:
Justyna Nowińska
tel. 517 073 044

AGENCJA SPORTOWO-TURYSTYCZNA RELAKS
NIP: 534-102-16-78; REGON: 010634671, ul. Malownicza 8, 05-831 Urzut, gm. Nadarzyn

tel. 517 073 044, tel./fax 22 729 82 49, e-mail: relaks@ASTrelaks.pl

Wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN do 15 maja
Bank Spółdzielczy w Tarczynie, oddział Nadarzyn
Nr konta: 078008 0008 2008 0090 7237 0001

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

Dokumenty wyjazdu do pobrania na stronie www.astrelaks.pl
Prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz umowy i przekazanie 
organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 21.06.2019 (piątek) 
o godz. 18:00 w Urzucie Al. Katowicka 360, 

Możliwość obejrzenia kroniki z 22. poprzednich wyjazdów


