
CAMP MULTISPORTOWY

CHARAKTERYSTYKA CAMPU
Camp multisport to propozycja na bardzo aktywny 
camp zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. 
Podczas tego campu prowadzić będziemy zajęcia w 
wielu dyscyplinach by zachęcić każdego uczestnika 
do odnalezienia swojej ulubionej. Czekają na nas 
między innymi zajęcia z tenisa ziemnego, piłki nożnej, 
footballu amerykańskiego, podstawy samoobrony i 
wycieczki rowerowe. Bloki tematyczne rozdzielone 
są przerwą na relaks i zabawę w naszej strefie 
FUN&RELAKS

DLA RODZICÓW
Na tym campie stawiamy na zarówno umiejętności 
sportowe jak również uświadamiamy dzieciakom jak 
ważną rolę odgrywa w życiu aktywność fizyczna. 
Podczas campu będziemy prowadzić zajęcia 
tenisowe, piłkarskie, siatkarskie, poznamy grę rugby 
oraz podstawy samoobrony. 

Rozwój dziecka: rozwój aktywności dziecka, 
poznanie podstaw różnych dyscyplin sportowych, 
sprawdzenie preferencji dziecka do uprawianie 
wybranej dyscypliny sportowej.

STREFA FUN&RELAKS

To miejsce na terenie ośrodka stworzone specjalnie 
dla dzieci - miejsce, na aktywny odpoczynek pod 
okiem naszej animatorki. Po zajęciach, obiedzie, w 
czasie wolnym dzieciaki mają do dyspozycji wiele 
aktywności oraz strefę odpoczynku - pufy, leżaki oraz 
namiot z muzyką.

Zajęcia tenisowe - podstawy gry w tenisa, zasady gry, trening tenisowy 

oraz rozgrywki, prowadzone przez profesjonalnego trenera

Piłka nożna - rozgrywki oraz trening techniki w jednej z najbardziej 

popularnych dyscyplin sportowych

Football amerykański - świetna zabawa, poznawanie zasad oraz 

rozgrywki w zyskującym ogromną popularność footballu amerykańskim

Powrót do przeszłości - odświeżamy dawne gry – zagramy w dwa 

ognie, zbijaka oraz palanta

Samoobrona - zajęcia wprowadzające do uprawiania sztuk walki, 

prowadzone w celu poznania podstawowych zachowań oraz chwytów 

koniecznych do samoobrony

Zajęcia z dietetykiem - nie odłączną częścią wszystkich aktywności 

powinno być świadome oraz odpowiednie odżywianie - zajęcia w 

przyjemnej zabawowej formie uczącej dobrych nawyków

JAK WYGLĄDA NASZ DZIEŃ?
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POBUDKA
I ŚNIADANIE

OBIAD ATRAKCJE

ZAJĘCIA
TEMATYCZNE 1

ZAJĘCIA
TEMATYCZNE 2

KOLACJA

KINO NOCNE

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW 
ORAZ PRAKTYKÓW - ZAPEWNIAJĄCYCH 

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI.

SLACK-LINE • TRAMPOLINY • BASENY • STREFA LEŻAKÓW • SLIP&SLIDE



1 / Wycieczka w Tatry - piękna, idealna na spokojny 
spacer dolina Olczyska pod opieką naszego 
sprawdzonego przewodnika Szymona;

2 / Master Chef – plenerowe gotowanie pod okiem 
Maćka Koźlekowskiego uczestnika Master Chef - 
urządzimy kuchnię polową i przygotujemy specjały 
kuchni góralskiej,

3 / Gorący Potok – wyjazd na największe na 
Podhalu baseny zewnętrzne, świetna infrastruktura 
do zabaw i duża powierzchnia basenów,

4 / WertepRUN – mini festiwal biegowy, dużo błota, 
przeszkód, świetna zabawa dla sprawnościowa dla 
wszystkich uczestników,

5 / Wycieczka do Zakopanego – odwiedzimy 
Wielką Krokiew, oglądniemy śmigłowiec TOPR-u, 
zwiedzimy muzeum interaktywne,

6 / Papugarium – niesamowita przygoda i doświ-
adczenie obcowania z żywymi wolno latającymi 
ptakami w zakopiańskim Papugarium,

7 / Park Linowy - wybierzemy się wspólnie do 
profesjonalnego parku linowego, oprócz różnych 
trudności tras sprawdzimy się na strzelnicy oraz na 
tyrolce;

8 / Festiwal Talentów • Wielka Bitwa Świecących 
balonów – wielka prezentacja nabytych umiejętno-
ści na wspólnym campowym festiwalu zakończona 
wieczorną bitwą świecących balonów

ATRAKCJE
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ZAKWATEROWANIE

TERMIN 1 - MURZASICHLE TERMIN 2 i 3 - BUKOWINA TATRZAŃSKA

CAMP MULTISPORTOWY

MURZASICHLE
PENSJONAT HALNY

• nowy, komfortowy pensjonat położony w Murzasichlu
• ogrodzony obiekt, z boiskiem i dużą ilością terenów zielonych
• smaczne jedzenie – menu przystosowane do potrzeb dzieci
• pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami
• duże sale do zajęć popołudniowych dla dzieci
• wysoki standard obiektu - sprawdzona baza noclegowa
• dużo terenów zielonych, idealnych do prowadzenia zajęć;

Murzasichle to jedna z najbardziej znanych turystycznych 
miejscowości na Podhalu, położona zaledwie 12 km od 
Zakopanego oraz 8km od Bukowiny Tatrzańskiej. Piękna 
okolica z dostępem do szlaków oraz tras rowerowych. 

BUKOWINA TATRZAŃSKA
PENSJONAT U PRADZIADA

• komfortowy, pensjonat w bardzo dobrym standardzie,
położony na granicy Bukowiny Tatrzańskiej oraz Stasikówki,
• ogrodzony obiekt, z boiskiem i dużą ilością terenów zielonych
• smaczne jedzenie – menu przystosowane do potrzeb dzieci
• pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami
• duże sale do zajęć popołudniowych dla dzieci
• wysoki standard obiektu - sprawdzona baza noclegowa
• dużo terenów zielonych, idealnych do prowadzenia zajęć;

Bukowina Tatrzańska to jedna z najbardziej znanych górskich 
miejscowości. Świetne miejsce wypadowe na wycieczki - 
doskonale sprawdza się jako baza na letnie kolonie dla dzieci. 



Cena zawiera:
• 8 noclegów w Pensjonacie
• Pełne wyżywienie - śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja
• Codzienne dwa bloki tematyczne według 
wybranego programu
• Wycieczka do Tatrzańskiego Parku 
Narodowego
• Wspólne gotowanie z uczestnikiem 
MasterChef
• Wyjazd na termy Gorący Potok
• Terenowa zabawa biegowa
• Wycieczka do Papugarium
• Wyjście do parku linowego
• Wycieczka do Zakopanego + bilety wstępu
• Wszystkie transfery autokarem podczas 
pobytu,
• Ubezpieczenie NNW,
• Opiekę profesjonalnej oraz sprawdzonej 
kadry instruktorów i wychowawców - 1 
wychowawca ( instruktor ) na max. 10 osób

Dojazd:
Podczas wszystkich naszych campów dojazd 
zorganizowany odbywa się z podanych 
miejscowości:

Warszawa - 170 zł
Toruń - 180 zł
Łódź - 160 zł
Wrocław - 180 zł
Katowice - 160 zł
Kraków - 120 zł

Transport realizowany zawsze pod opieką 
kierownika wypoczynku lub wychowawców - 
możliwe środki transportu w zależności od 
liczebności grupy - prywatny autobus/ autobus 
rejsowy typu Polski Bus lub pociąg PKP. 
Podana cena zawiera również transfery na 
miejscu, które zawsze realizowane są 
wynajętym dla grupy autobusem.

W związku z transferami na miejscu w 
przypadku dojazdu własnego - opłata 
transportowa 70 zł

Możliwość zorganizowania transportu z 
dowolnego miasta (innego niż podane wyżej) 
pod opieką wychowawcy w przypadku 
zgłoszenia min. 6 uczestników - szczegółowe 
informacje udzielane są na zapytanie.

TERMINY CAMPÓW

01.07-9.07.2018 14.07-22.07.2018 4.08-12.08.2018

1490 PLN 1490 PLN 1490 PLN
PENSJONAT HALNY PENSJONAT U PRADZIADA PENSJONAT U PRADZIADA

CAMP MULTISPORTOWY

Dodatkowe informacje:
Informacje rabatowe: 50 zł os. dla rodzeństwa 
Zapewniamy na drogę powrotną prowiant: 
bułeczka + soczek


