
Zapraszamy dzieci i młodzież na zimowy obóz sportowy w Zakopanem

FERIE – 2017 OBÓZ SPORTOWY W ZAKOPANEM

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Olimp
Termin: 28.01-04.02 2017 r. 
Miejsce: Willa u Jadzi, Zakopane, ul. Krzeptówki 99b.  www.ujadzi.com

Koszt obozu 700 zł 
W przypadku uzyskania dofinansowania obozu, koszty zostaną zmniejszone proporcjonalnie 
do uzyskanej dotacji. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za obóz prosimy wpłacać do 20.01.2017 r. 
Wpłaty przyjmowane będą w biurze klubu lub na konto UKS Olimp: 
PKO BP 14 1020 2906 0000 1902 0106 9988, 
tytułem należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, Zakopane 2017 r. 

Zbiórka: Kolejowy Klub Wodny 1929, Kraków, ul. Ks. Józefa 24a. 
Wyjazd 28 stycznia 2017 r. o godzinie 09.30, powrót 04 lutego 2017 r. o godzinie 14.00. 

Zapewniamy:
- zakwaterowanie -  pokoje 2-4  osobowe z łazienkami i TV 
- wyżywienie (śniadanie, kolacja, obiad z podwieczorkiem) 
- opiekę wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów sportu
- przejazd (Kraków-Zakopane-Kraków)
- doraźną opiekę medyczną 
- ubezpieczenie NNW
- zajęcia sportowe 2-3 x dziennie 
- wycieczki piesze szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego
oraz wiele innych atrakcji: dyskoteka, gry i zabawy, bilard, ping-pong, zabawy na świeżym 
powietrzu.

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:

1. Wiek powyżej 9 lat.
2. Wpłata za obóz do 20.01.2017 r. (data wpływu na konto klubu).
3. Dostarczenie do 20.01.2017 r. karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu.
Można przesłać skan karty kwalifikacyjnej na adres jolakw@o2.pl, oryginał należy 
dostarczyć najdalej przy wyjeździe. 

Zapisy i szczegółowe informacje:
Uczniowski Klub Sportowy Olimp, ul. Księcia Józefa 24a, 30-206 Kraków
biuro czynne w godzinach 9.00-15.00  -  tel. 012 427 05 00,   506 479 991

www.uksolimp.pl , email. jolakw@o2.pl

Kontakt z kadrą obozu: 
Kierownik obozu: Jolanta Kwinta nr 506 479 991, 
Trenerzy: Marek Paliś nr 696 058 381, Bogusław Biros 606 785 541  

mailto:jolakw@o2.pl
mailto:jolakw@o2.pl
http://www.uksolimp.pl/


Lista niezbędnych rzeczy na obóz

Prosimy zaopatrzyć się w zimową odzież sportową odpowiednią do aktywnych zajęć na 
powietrzu a także strój do zajęć na hali sportowej i na basenie.  

- odzież sportowa (dresy, bluzy polarowe, buty sportowe na halę z jasną podeszwą,  krótkie 
spodenki, koszulki, większą ilość skarpetek, itp. ), 
- na basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, ręcznik),  
- odzież ocieplaną kombinezony itp. do zabaw na śniegu,
- czapki, rękawiczki, obuwie sportowe nadające się do wędrówek pieszych, 
- mały plecak, 
- krem ochronny tłusty,
- leki zażywane na stałe przez dzieci proszę opisać: imię, nazwisko, dawkowanie 
i przekazać kadrze przed wyjazdem.  
- można zabrać narty biegowe i zjazdowe 
- inne lżejsze sprzęty np. jabłuszka do zabawy na śniegu. Zakładamy że śnieg będzie :) 

Za przedmioty (telefony, zegarki, gry itp.) zabierane przez dzieci organizatorzy obozu nie 
ponoszą odpowiedzialności. 

Uwagi:
Kolejność i intensywność zajęć ustali kadra w zależności od pogody i predyspozycji 
psychofizycznych  uczestników.  Zajęcia  prowadzone  będą  przez  instruktorów  sportu  przy
zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. 
Udział w zajęciach sportowych jest obowiązkowy, zwolnione mogą zostać tylko osoby nie
zdolne do wysiłku z powodu choroby. 


