
 
 
              
         obóz sportowy "ACTIVE SWIM" profil:  pływacki 
 

             cena: 1450 zł/termin: 03-13.07.2017 r./ wiek: 8-16 lat 
                               
WISŁA - to jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych, zwana Perłą Beskidu Śląskiego. Malowniczo położone górskie 
miasteczko od strony zachodniej otoczone jest widokowym pasmem Wielkiej Czantorii i Stożka,a od strony wschodniej - 
rozgałęzionym ramieniem Równicy oraz imponującym pasmem Baraniej Góry. Miasteczko posiada bogate zaplecze sportowo - 
rekreacyjne oraz rozbudowaną bazą noclegowo- gastronomiczną. Charakteryzuje się klimatycznym "deptakiem" w Centrum  
i wieloma sklepikami z regionalnymi pamiątkami. 

DW "BESKIDY" z basenem - położony jest w Wiśle w malowniczej scenerii u podnóża góry Czupel. Znajduje się 50 m 
pod wyciągiem narciarskim Nowa Osada, w odległości 5 km od skoczni Adama Małysza. Obecnie stanowi idealne miejsce 
dla Gości ceniących sobie odpoczynek i relaks z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Dom Wczasowy oferuje 
zakwaterowanie w spokojnej okolicy, a co ważniejsze z możliwością korzystania z krytego basenu o wymiarach 12,5 x 
7m, głębokości 1,2-1,6m. oraz lustrzanej sali do zajęć fitness. W pobliżu recepcji można korzystać z bezpłatnego WiFi.  
Obiekt mieści 40 pokoi 2-,3-,4- osobowych, przytulnie urządzonych, o bardzo wysokim standardzie. W każdym z nich 
mieści się łazienka z wanną lub prysznicem. Na życzenie do pokoju może zostać dostarczony telewizor :) Na ośrodku 
można korzystać z bilarda, ping-ponga, sauny fińskiej i doskonale wyposażonej siłowni. Atrakcją w ciepłe dni jest 
obszerny taras widokowy. Jadalnia jest klimatycznym miejscem, gdzie można rozkoszować się smaczną domową 
kuchnią oraz tradycyjnymi potrawami charakterystycznymi dla naszego regionu. Śniadania i kolacje podawane  
w postaci stołu szwedzkiego, obiady serwowane do stolika. Na terenie obiektu działa również bar i kawiarnia. 

                                            Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem LUX na miejsce, zakwaterowanie ( 10 noclegów ). 
 wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek - smaczna, regionalna kuchnia. 
 ubezpieczenie NNW na 10000 zł w Signal Iduna. 
 opieka kadry pedagogicznej; kierownika, opiekunów, animatorów sportu, 

trenerów i instruktorów pływania, ratownika medycznego i ratowników WOPR. 
 realizowanie programu obozu; intensywny KURS  NAUKI i DOSKONALENIA 

PŁYWANIA - 10 godzin (realizowany w 2 treningach dziennie, rano-wieczór 30-
45 min.) Grupy dzielone pod wzgl. umiejętności; tok treningowy na miarę 
możliwości dzieci, bez "ciśnienia" :) a także nauka od podstaw; grupa "Zerówka" 
tzn. dla dzieci rozpoczynających przygodę z pływaniem, do tego wykłady 
teoretyczne i filmy poglądowe z technik pływackich, zawody pływackie z 
rywalizacją medalową oraz dla chętnych; egzamin na kartę pływacką.  

 szkolenie 6 godzin (realizowane w zajęciach po 45 min.) z  ZAKRESU  
PIERWSZEJ  POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ (RKO), w tym procedura wezwania 
pogotowia, opatrywanie i zabezpieczanie urazów, pozycja boczna ustalona, 
ćwiczenia praktyczne na manekinie czy odgrywanie scenek... 

 REALIZOWANIE  PROGRAMU "ACTIVE SWIM"; "Chrzest obozowy", "Wybory 
Miss i Mistera", "Randka w ciemno", "Mam talent",  "Śniadanie pidżamowca", "Dzień kolonisty", "Kalambury", 
"Turniej wiedzy obozowej", "Spartakiada", "Bal przebierańców", "kino BAMBINO" (ekran z projektorem), 
"Wieczór Horrorów", "Podchody  terenowe", konkurs czystości, konkurs na najsympatyczniejszą i -szego, 
wycieczki piesze np. niesamowita wyprawa piesza po zakupy do pobliskiej Biedronki :), gry i zabawy sportowe, 
rozgrywki drużynowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
CIEKAWE ATRAKCJE; 

 wycieczka do parku linowego "BASE CAMP ISTEBNA", 
 wstęp do Parku Wodnego "OLZA" w Istebnej, 
 wizyta w NALEŚNIKARNI w Centrum Wisły , 
 koszulki obozowe "ACTIVE SWIM 2017", 
 nagrody rzeczowe, dyplomy, medale. 

TERMINY: 
do 05.06.2017 r. – ZAPISY przy wpłacie zaliczki - 300zł  

ok. 12 czerwca (tj. poniedziałek) 2017 r. – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE. 
                                                           (wpłata reszty kwoty i oddanie kart obozowych) 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – tylko 40 miejsc + 4 osoby KADRY 

 
Organizator; C.A.R SWIM-FIT  

Kierownik wyjazdu; 

 Osman Sebastian 506 139 135  



 

 
                

 

            
 

                
 

Termin; 16.07. – 26.07.2017 r. (10 noclegów) 

     wiek; 8-16 lat                cena; 1600 zł 
NIECHORZE  – położone jakieś 670 km od Sosnowca, należy do gminy promowanej jako Wybrzeże Rewalskie. To urocza 
miejscowość wypoczynkowa w zachodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku. Największym atutem Niechorza są szerokie, 
czyste i piaszczyste plaże oraz specyficzny mikroklimat pomocny w leczeniu wielu chorób układu oddechowego, a także 
układu krążenia. Warto wspomnieć, że plaża w Niechorzu posiada tytuł Błękitnej Flagi – międzynarodowe odznaczenie 
nadawane kąpieliskom, charakteryzującym się najwyższą jakością bezpieczeństwa i czystości.  

Ośrodek wczasowy „Marta ” - ośrodek  jest usytuowany w samym centrum miasteczka, w zacisznej uliczce, 
około 250 metrów od szerokiej i piaszczystej plaży. Zapewnia bezpieczne warunki pobytu, teren ogrodzony, 
zamykany na noc. Ośrodek graniczy z gminnym zespołem profesjonalnych boisk i kortów tenisowych. 
OW MARTA ma charakter kameralny i składa się z kilku jednopiętrowych, murowanych budynków 
mieszkalnych, jadalni, sali dyskotekowej i siłowni. Jadalnia przestronna, słoneczna, oferująca bardzo dobre 
jedzenie. Pokoje o standardzie średnim, 3-, 4-osobowe z łazienką i dwupokojowymi studiami (pokoje 
przejściowe) z łazienką. Do dyspozycji obozowiczów mamy odkryty basenik z "Ratownikiem", boisko do 
siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki oraz plac zabaw. Dodatkowo na obiekcie znajduje się salka TV,   
i dyskotekowa, sklepik, mini siłownia oraz stół do tenisa stołowego... 

http://www.owmarta.com.pl/  

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd LUX autokarem na miejsce (50 osobowy), 
 zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie: trzy posiłki dziennie + podwieczorek,  
 ubezpieczenie NNW (10 000 zł) każdego obozowicza w SIGNAL  IDUNA, 
 opieka kadry pedagogicznej; kierownika, opiekunów, instruktorów, animatora sportu, ratownika WOPR...  

oraz opiekę pielęgniarską 24 h na dobę + na wezwanie opiekę lekarską,  

 REALIZOWANIE  BOGATEGO PROGRAMU OBOZU REKREACYJNEGO  "SUMMER CAMPS";  
"Neptunalia", "Wybory Miss i Mistera", "Randka w ciemno", "Mam talent", "Pojedynek na jedzenie", 
"Śniadanie pidżamowca", "Dzień kolonisty", "Kalambury", "Turniej wiedzy obozowej", "Spartakiada",             
         "Bal przebierańców", "kino BAMBINO" (ekran z projektorem), "Wieczór Strachu", "Podchody   
              terenowe", konkurs rzeźby w piasku, konkurs rysowania kredą na asfalcie, konkurs czystości,                   
                    konkurs na najsympatyczniejszą i -szego, plażowanie, kąpiele w morzu, spacery, gry  
                         i zabawy sportowe, dla chętnych poranny jogging :), ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

CIEKAWE ATRAKCJE; 
 przejażdżka Nadmorską Kolejką Wąskotorową RETRO, 

 wycieczka piesza i wstęp  na Latarnię Morską w Niechorzu, 

 wstęp do Muzeum Rybołówstwa Morskiego,  
 spacer plażą do Ruin Kościoła w Trzęsaczu. 

 
Dla każdego uczestnika zapewniamy; 
 medal Obozowicza – Niechorze 2017, 

 obozową koszulkę ; "Summer  Camps 2017", 
 dyplomy, medale, upominki oraz nagrody rzeczowe, 

 do pobrania z serwera; fotoreportaż z przebiegu obozu, 
 niezapomnianą przygodę, dobrą zabawę i dużo ruchu !!! 

 
                              
               TERMINY: 
do 05.06.17 – ZAPISY tylko przy wpłacie 300 zł zaliczki. 
12.06.17 (poniedziałek) – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE  
                     (zwrot kart kolonijnych i wpłata reszty kwoty). 

     Uwaga !!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (liczy się kolejność wpłat zaliczek !!!)  
   45 miejsc + 5 os. KADRY !!!  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewal_%28gmina%29

