
 
 

              
         obóz sportowy "ACTIVE SWIM" profil:  pływacki 
 

       cena: 1450 zł / termin: 26.06.-06.07.2018 r./ wiek: 8-14 lat 
                               
WISŁA - to jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych, którą chyba każdy zna :) zwana Perłą Beskidu Śląskiego. 
Malowniczo położone górskie miasteczko od strony zachodniej otoczone pasmem Wielkiej Czantorii i Stożka,  a od strony wschodniej - 
rozgałęzionym ramieniem Równicy i pasmem Baraniej Góry. Miasteczko posiada bogate zaplecze sportowo - rekreacyjne i bogato 
rozbudowaną bazą noclegowo-gastronomiczną. Charakteryzuje się klimatycznym "deptakiem" w Centrum i wieloma sklepikami z 
regionalnymi pamiątkami, gdzie każda "wycieczka" bezpiecznie i chętnie spędza czas. 

DW "BESKIDY" obiekt z basenem - położony jest w Wiśle, 50 m pod wyciągiem narciarskim Nowa Osada, w odległości 
5 km od skoczni Adama Małysza. Dom Wczasowy oferuje zakwaterowanie w spokojnej okolicy, a co ważniejsze z 
możliwością  korzystania z kameralnego, krytego basenu o wymiarach 12,5 x 7 m oraz  głębokości 1,2-1,6 m.    
   Dużym plusem jest salka lustrzana wykorzystywana przez obozy do zajęć rekreacyjno-ruchowych np; fitness.   
   Ogólnie obiekt mieści 40 pokoi 2-,3-,4- osobowych, przytulnie urządzonych o bardzo dobrym standardzie. W każdym 
z nich mieści się wypasiona łazienka z wanną lub prysznicem. A jak ktoś jest grzeczny, na życzenie do pokoju może 
zostać dostarczony telewizor :) Na ośrodku można korzystać z dobrodziejstw w postaci; bilarda, ping-ponga, sauny 
fińskiej i mini siłowni. Atrakcją w ciepłe dni jest obszerny taras widokowy, adoptowany przez grupy do prowadzenia 
szalonych zajęć. Na dole znajduje się klimatyczna jadalnia, gdzie można rozkoszować się smaczną domową kuchnią 
oraz tradycyjnymi potrawami charakterystycznymi dla tamtego regionu. Śniadania i kolacje podawane w postaci stołu 
szwedzkiego, obiady serwowane do stolika plus smaczny podwieczorek. Na terenie obiektu działa bar i kawiarnia. 
Nieopodal ośrodka znajduje się ogólnodostępne boisko piłkarskie, plac zabaw i tor dla rolkarzy :) 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem LUX na miejsce, zakwaterowanie ( 10 noclegów ). 
 wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek - smaczna, regionalna kuchnia. 
 ubezpieczenie NNW na 10 000 zł w Signal Iduna. 
 opieka kadry pedagogicznej; kierownika, opiekunów, animatorów sportu, trenerów i instruktorów pływania, 

ratownika medycznego i ratownika WOPR, a jak trzeba siostry Halinki :) 
 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, kameralne zawody pływackie z medalami oraz dla chętnych; egzamin na kartę pływacką.  

 4 godzin szkolenie z  ZAKRESU  PIERWSZEJ  POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ (RKO), w tym procedura wezwania 
pogotowia, pozycja boczna ustalona, ćwiczenia praktyczne na manekinie oraz odgrywanie scenek...  

 REALIZOWANIE  PROGRAMU (ściśle tajne i zastrzeżone zabawy) "ACTIVE SWIM"; "Chrzest obozowy", 
"Randka w ciemno", "Mam talent",  "Śniadanie Pidżamowca", "Dzień kolonisty", "Kalambury", "Turniej wiedzy 
obozowej", "Spartakiada", "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. 

CIEKAWE ATRAKCJE; 
 NOWOŚĆ !!! "Family Camp" !!! W dniu wyjazdu 06.07 (tj. piątek) zapraszamy Rodziców do 

osobistego odbioru dzieci z naszego obozu w Wiśle... W tym dniu w godz.12:00-16:00 odbędą się; 
występ obozowiczów z piosenką obozową, pokaz pierwszej pomocy, wręczenie medali i 
upominków, 2 h niepowtarzalnej zabawy z Wodzirejem, grill, przekąski i napoje !!! 

 niesamowita wycieczka do parku linowego "BASE CAMP ISTEBNA" i zabawa na wysokości, 
 wstęp do malowniczego Parku Wodnego "OLZA" w Istebnej i 2 h szaleństwa na wodzie, 
 wizyta w NALEŚNIKARNI lub PIZZERII w Centrum Wisły, 
 oryginalne koszulki obozowe "ACTIVE SWIM 2018", 
 nagrody rzeczowe, dyplomy, medale. 

TERMINY: 
do ok. 01.06.2018 r. – ZAPISY przy wpłacie zaliczki - 300 zł  
ok.  08.06.2018 r. (piątek) godz.18:00 – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (wpłata reszty kwoty i oddanie kart obozowych) 

 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – tylko 30 miejsc + 3 osoby KADRY 

Organizator; C.A.R SWIM-FIT  
Kierownik wyjazdu; 

 Osman Sebastian 506 139 135  



 
                

 

            
 

                
 

Termin; 14.07. – 24.07.2018 r. (10 noclegów) 

     wiek; 10-16 lat                cena; 1650 zł 
Międzyzdroje  – położone są nad Morzem Bałtyckim, na terenie wyspy Wolin. Położenie między szeroką plażą z 
wysokim brzegiem klifowym, a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego, wpływa na atrakcyjność tego 
nadmorskiego kurortu. Czyste wody Zatoki Pomorskiej, korzystny mikroklimat o właściwościach leczniczych, dzika 
przyroda, piękne krajobrazy przyciągają kilkaset tysięcy turystów każdego roku, spędzających tu swoje urlopy i 
znajdujących wytchnienie w kontakcie z morzem i przyrodą. Międzyzdroje, to nie tylko czyste plaże, i piękne krajobrazy. 
Miasto przyciąga licznymi atrakcjami dla starszych i dla najmłodszych - 300-metrowe molo, Promenada Gwiazd, Zagroda 
Pokazowa Żubrów, Bałtycki Park Miniatur, Planetarium, Oceanarium to tylko niektóre z miejsc, które warto 

zobaczyć...Ośrodek wczasowy „STLIO” - ośrodek znajduje się w zachodniej, podobno najczystszej części 
Międzyzdrojów nad samym morzem, przy zejściu na plażę (z miarką w ręce podobno - 30 metrów:). Na olbrzymim, bo 
ponad dwu hektarowym terenie mamy kompleks nowoczesnych budynków w stylu skandynawskim, przepięknie 
wkomponowany w leśną okolicę. Do naszej dyspozycji dostajemy pokoje: 2, 3 i 4 osobowe oraz pokoje adresowane dla 
kolonistów, pod hasłem; w "kupie raźniej", czyli typu studio 2+2, 2+3 lub 3+3 z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie 
pokoje full wypas wyposażone są w telewizory, lodówki i czajniki bezprzewodowe. Cały ośrodek jest monitorowany i 
ogrodzony co znacznie zwiększa bezpieczeństwo obozowiczów, co by ich nikt nie ukradł :). Na terenie ośrodka znajduje 
się klimatyczna stołówka, pizzeria, sklep spożywczy, boisko do siatkówki, stół do ping-ponga, miejsce na ognisko i do 
grillowania, 3 superowe świetlice do organizacji zajęć grupowych mieszczące po 50 osób i sala disco wyposażona w 
profesjonalny sprzęt muzyczny oraz oświetlenie, do organizacji karaoke i dyskotek. Na obiekcie można znaleźć również 
wypożyczalnię - rowerów, kijków do Nordic Walking, leżaków i parawanów oraz nowo wybudowany, super 
bezpieczny, wypasiony i podświetlany odkryty basen. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd LUX autokarem w obie strony (50 osobowy), 
 zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie: trzy posiłki dziennie + podwieczorek, rozpoczynamy kolacją z 

ciepłym posiłkiem, kończymy śniadaniem z prowiantem na drogę, kolacja grillowa oraz ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, 

 ubezpieczenie NNW (10 000 zł) każdego obozowicza w SIGNAL  IDUNA, 
 opieka kadry pedagogicznej; kierownika, opiekunów, instruktorów, animatora sportu, ratownika WOPR...  

oraz opiekę pielęgniarską w określonych godzinach,  

 REALIZOWANIE  BOGATEGO PROGRAMU OBOZU REKREACYJNEGO "SUMMER CAMPS 2018";  
"Neptunalia", "Wybory Miss i Mistera", "Randka w ciemno", "Mam talent", "Śniadanie Pidżamowca", "Dzień 
kolonisty", "Spartakiada", "Wieczór SPA" dla dziewczyn, "Wieczór Xbox360 turniej FIFA" dla chłopaków, 
"Turniej wiedzy obozowej", "kino BAMBINO" (ekran z projektorem) z pizzą, "Wieczór Strachu", "Podchody 
terenowe", "Balono-siatka",  konkurs rzeźby w piasku, rysowania kredą na asfalcie, konkurs czystości, konkurs 
na najsympatyczniejszą i -szego, plażowanko i opalanko, kąpiele w morzu i pływanko w basenie, spacery, gry  
i zabawy sportowe, dla chętnych gimnastyka i poranny jogging :) 
CIEKAWE ATRAKCJE; 

 wycieczka autokarowa do Świnoujścia i Fortu Gerharda wraz ze szkoleniem :), 
 wycieczka autokarowa na wyspę WOLIN i zwiedzanie z przewodnikiem SKANSENU SŁOWIAN i WIKINGÓW, 

połączone z warsztatami, grą terenową, poczęstunkiem  i musztrą wczesnośredniowieczną :) 
 zwiedzanie miasta i okolicy kolejką turystyczną "Międzyzdroje Express", 
  spacery Promenadą Gwiazd, 300 m MOLO, 
 wstęp do Planetarium lub Gabinetu Figur Woskowych :)... 

Dla każdego uczestnika zapewniamy; obozową koszulkę ; "Summer  Camps 2018", medal Obozowicza – 
Międzyzdroje 2018",  dyplomy, upominki ... do pobrania z serwera; fotoreportaż, niezapomnianą przygodę, 
dobrą zabawę i dużo ruchu !!!       

               TERMINY: 
 do ok. 01.06.2018 r. – ZAPISY przy wpłacie zaliczki - 300 zł  
 ok.  08.06.2018 r. (piątek) godz.18:00 – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE  
(wpłata reszty kwoty i oddanie kart obozowych) 

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


