
KOLONIA – OBoZ 
REKREACJA – PlYWANIE  

Góry  Świętokrzyskie
 BOCHENIEC

TERMIN: 9-22 Lipca 2017

CENA: 1550* PLN

BOCHENIEC -  miejscowość położona ok. 25 km od stolicy woj. świętokrzyskiego – Kielc. 
Atrakcją tego cichego zakątka kielecczyzny jest przede wszystkim czyste, nieskażone 
powietrze oraz uroki miejscowego krajobrazu, w którym dominuje las i woda (rzeka Wierna).

Wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek 
Transport: autokar (wyjazd i powrót - Urzut i Warszawa)
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 basenie i wodach otwartych pod opieką  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.

 

. 

.

 

ZAKWATEROWANIE:  Ośrodek wypoczynkowy „Wierna” położony wśród pięknych
lasów jodłowo-świerkowych. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami. Teren ogrodzony, całkowicie bezpieczny.
Do dyspozycji uczestników jest sala dyskotekowa i telewizyjna, świetlica, bilard, tenis stołowy, 
boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki, boiska ze sztuczna trawą, 
basen kąpielowy z podgrzewaną wodą, plac zabaw, miejsce na ognisko, teren rekreacyjny z altankami 
i podestem tanecznym, sprzęt sportowy, pływacki oraz materiały plastyczne.

 

 * Dopłata za udział w zajęciach Sekcji Pływania 100 PLN 



Wpłata zaliczki w wysokości 400 PLN do 15 maja !                               
                                 KONTO:  Bank Spółdzielczy w Tarczynie 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.

Spotkanie organizacyjne w Urzucie, Al. Katowicka 360 o terminie poinformujemy telefonicznie.
Możliwość obejrzenia kroniki z 20-stu poprzednich wyjazdów. ZAPRASZAMY!
Ilość miejsc ograniczona!

INFORMACJE: Justyna Nowińska - Urzut, ul. Malownicza 8,  gm. Nadarzyn
Tel./fax 22 729 82 49,  517 073 044

PROGRAM POBYTU:
Całodniowa wycieczka autokarowa:
„Podróż do wnętrza Ziemi”- pobyt w Centrum Geoedukacji – zwiedzanie Galerii Ziemi z przewodnikiem 
wraz z seansem w Kapsule Symulatorze 5D. Udział w warsztatach teoretyczno-praktycznych wstępnej obróbki 
skał, podczas których uczestnicy poznają tajniki szlifowaniami i polerowania skał świętokrzyskich. 
Oszlifowana i wypolerowana skała będzie stanowiła pamiątkę z wycieczki do Centrum Geoedukacji.
Zwiedzanie Muzeum Zabawek i Zabawy oraz pobyt w Manufakturze słodyczy, gdzie każdy może się 
przekonać jak w magiczny sposób, bez użycia maszyn, powstają kolorowe lizaki i cukierki. 
Na karmelowych warsztatach każdy uczestnik poczęstuje się karmelarzem i wykona własnoręcznie lizaka.

Całodniowa wycieczka autokarowa:
Zwiedzanie Centrum Nauki Leonarda da Vinci. Obiekt popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę.
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Uczestnictwo w warsztatach 
teoretyczno-praktycznych.
Pobyt w Kieleckim parku linowym. Uczestnicy zabaw uczą się opanowania, odpowiedzialności, technik 
utrzymania równowagi, przełamują barierę lęku wysokości oraz strachu. 
Wycieczki piesze:
Spacery po najbliższej okolicy, m.in. Małogoszcz, Bolomin, wejście na Czubatkę.

•    Kąpiele w basenie z podgrzewaną wodą na terenie ośrodka, animacje wodne (koszykówka oraz aquafrisbee) 
•    Gry i zabawy oparte o atletykę terenową
•    Ognisko z pieczeniem kiełbasek
•    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)
•    Strzelanie z łuków oraz broni pneumatycznej (wiatrówka + pistolet)
•    Zabawy i imprezy kulturalne (np. Dyskoteki, Karaoke, Masterchef, Milionerzy)
•    Zabawy plastyczne 

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, 501 150 575
KONTO: BANK SPÓŁDZIELCZY W TARCZYNIE NR 07 8008 0008 2008 0090 7237 0001

    NIP 534-102-16-78                                                       REGON 010634671

www.facebook.com/astRelaks


