
Nie masz jeszcze planów na wakacje i jesteś 

zmęczony ciągłym siedzeniem w domu? Mamy dla 

Ciebie świetne rozwiązanie! Co powiesz na obóz 

gimnastyczny w krainie tysiąca jezior? W końcu 

Mazury to najbardziej zachwycający region Polski! 

Dołącz do Nas i połącz treningi ze wspaniałą zabawą 

na Wakacyjnym Obozie Gimnastycznym 2022!

Dla kogo?

Zapraszamy dzieci od 8 do 15 roku życia i od razu zaznaczamy, 

że uczestnicy obozu zostaną podzieleni na grupy wiekowe oraz 

grupy według zaawansowania gimnastycznego. Nie ważne 

czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z gimnastyką czy jest 

ona dla Ciebie bułką z masłem. Z nami nauczysz się nowych 

elementów i będziesz się świetnie bawił na profesjonalnych 

ścieżkach powietrznych Airtrack Factory! Wskakujesz w to?

Oczywiście nie samym treningiem człowiek żyje. Poza 

treningami mamy mnóstwo gier i zabaw ruchowych, które 

przyniosą wiele radości i uśmiechu oraz obudzą ducha 

rywalizacji. Co powiecie na gry terenowe, bitwę balonową, 

olimpiadę sportową czy festiwal kolorów? Brzmi fajnie?

Nie masz jeszcze planów na wakacje i jesteś 

zmęczony ciągłym siedzeniem w domu? Mamy dla 

Ciebie świetne rozwiązanie! Co powiesz na obóz 

gimnastyczny w krainie tysiąca jezior? W końcu 

Mazury to najbardziej zachwycający region Polski! 

Dołącz do Nas i połącz treningi ze wspaniałą zabawą 

na Letnim Obozie Gimnastycznym 2022!

Dla kogo? 
Zapraszamy dzieci od 7 do 15 roku życia i od razu zaznaczamy, 

że uczestnicy obozu zostaną podzieleni na grupy wiekowe oraz 

grupy według zaawansowania gimnastycznego. Nie ważne 

czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z gimnastyką czy jest 

ona dla Ciebie bułką z masłem. Z nami nauczysz się nowych 

elementów i będziesz się świetnie bawił na profesjonalnych 

ścieżkach powietrznych AirTrack Factory! Wskakujesz w to?

Oczywiście nie samym treningiem człowiek żyje. Poza treningami 

mamy mnóstwo gier i zabaw ruchowych, które przyniosą wiele 

radości i uśmiechu oraz obudzą ducha rywalizacji. Co powiecie 

na gry terenowe, bitwę balonową, olimpiadę sportową czy 

festiwal kolorów? Brzmi fajnie?! Bo tak będzie!



Program obozu

- rozruch poranny

- zajęcia z gimnastyki

- zajęcia z akrobatyki na ścieżkach powietrznych   
  AirTrack Factory

- wycieczka do Giżycka (zwiedzanie Twierdzy Boyen, 
  Wieży Ciśnień i innych atrakcji)

- park linowy Wiewióra

- gry i zabawy na świeżym powietrzu: berek, zabawa  
  w chowanego, zbijak, bitwa balonowa

- podchody z wykonywaniem tajemniczych zadań

- wieczory filmowe

- pokaz obozowej mody

- dyskoteka

- plażowanie

- pidżama party z grami planszowymi

- ognisko z kiełbaskami nad brzegiem jeziora

- chrzest obozowy

- sportowa olimpiada zakończona Festiwalem Kolorów!
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Zakwaterowanie

Ośrodek AZS COSA położony jest na ogrodzonym 

terenie, w bezpiecznej okolicy. Uczestnicy zostaną 

zakwaterowani w pokojach 2-5 osobowych  

z własnymi łazienkami. Ośrodek dysponuje licznymi 

obiektami sportowymi: halą sportową, kortami 

tenisowymi, boiskiem piłkarskim, boiskami do 

siatkówki, salą sportową klimatyzowaną, świetlicą, 

sale multimedialne, siłownią.

KOSZT - 1690,00 zł
zniżka dla Rodzeństwa - 50,00 zł
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Ośrodek AZS COSA położony jest na ogrodzonym 

terenie, w bezpiecznej okolicy. Uczestnicy zostaną 

zakwaterowani w pokojach 3-5 oraz 6-8 osobowych 

z własnymi łazienkami. Ośrodek dysponuje licznymi 

obiektami sportowymi: halą sportową, kortami 

tenisowymi, boiskiem piłkarskim, boiskami do 

siatkówki, salą sportową klimatyzowaną, świetlicą, 

salą multimedialną, siłownią.



Świadczenia

- zakwaterowanie w Hotelu Głównym; pokoje 2-5     
  osobowe z pełnym węzłem sanitarnym;

- wyżywienie w stołówce  
  (3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja);

- całkowicie bezpieczny oraz ogrodzony ośrodek  
  z pełną bazą sportową;

- całodobową opiekę medyczną;

- ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników;

- opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej;

- bilety wstępu na atrakcje;

- nagrody;

- transport w dwie strony

- bogaty program obozowy;

- profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć   
  sportowo-rekreacyjnych;

- obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

- bezpieczeństwo naszych podopiecznych,  
  do którego przywiązujemy dużą wagę.
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- zakwaterowanie w Hotelu Głównym AZS COSA;

- wyżywienie w stołówce  
  (3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja);

- całkowicie bezpieczny oraz ogrodzony ośrodek  
  z pełną bazą sportową;

- całodobową opiekę medyczną;

- ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników;

- opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej;

- bilety wstępu na atrakcje;

- nagrody;

- transport w dwie strony;

- wycieczki zgodnie z programem;

- bogaty program obozowy;

- profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć 
  sportowo-rekreacyjnych;

- obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

- bezpieczeństwo naszych podopiecznych,   
  do którego przywiązujemy dużą wagę. 



Warunki zapisu / gwarancja 
miejsca na liście:

Całkowity koszt obozu wynosi 1550zł.

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną (do pobrania 

ze strony www.gimnastyka.eu) należy dostarczyć 

organizatorom lub trenerowi podczas zajęć.

2. Wpłata zaliczki w kwocie 300zł do 13.05.2022r., 

pozostałą część do 10.06.2022r. razem z kartą 

kwalifikacyjną trenerowi na zajęciach. Faktury 

wystawiane będą i przesłane na maila po przesłaniu 

danych na adres: biuro@gimnastyka.eu .

Wpłat za obóz można dokonywać gotówką bądź 

przelewem na konto: Centrum Gimnastyczne  

45 1140 2004 0000 3702 7860 2804  

tytułem: / Letni Obóz Gimnastyczny 2022 / Imię  

i nazwisko Uczestnika

Program obozu    •    Zakwaterowanie    •    Świadczenia    •    Warunki zapisu   •    Zbiórka    •    Rezygnacja    •    Powrót

Zaliczka stanowi rezerwację miejsca! Brak opłaty 
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny 

z rezygnacją bez zwrotu zaliczki.

WAŻNE!

Całkowity koszt obozu wynosi 1690,00 zł



Zbiórka

Zbiórka w dniu 

16.07.2022r. o godzinie 11:00

Miejsce zbiórki: 

Parking przy Hotelu Wileńskim 
ul. Knosały 5, 11-015 Olsztyn

W przypadku nieobecności dziecka rodzice bądź 

opiekunowie zobowiązani są na koszt własny

dostarczyć dziecko na obóz.

Leki

Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwa, proszę przekazać pisemną 
informacje o sposobie dawkowania leku na druku organizatora.

WAŻNE!
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Rezygnacja z obozu

W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika 

z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora 

(brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie 

terminów płatności, itp.) albo odstąpienia od umowy, 

Organizator dokonuje potrąceń z wpłatą Uczestnika, 

w wysokości poniesionych kosztów związanych  

z imprezą, jednak nie więcej niż:

- 300 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej 
wpłaty do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30 do 14 
dnia przed rozpoczęciem imprezy

- 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie 
krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia imprezy

- 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się 
na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia imprezy

Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest 

naliczana niezależnie od daty zawarcia Umowy.

Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie 

rozpatruje organizator.
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Powrót

Powrót z obozu 23.07.2021 r. 
wyjazd z Wilkas ok. godziny 9.30 przyjazd do Olsztyna 

ok. godziny 12.00 (potwierdzamy podczas drogi)

Miejsce odbioru: 

Parking przy Hotelu Wileńskim 
ul. Knosały 5, 11-015 Olsztyn

Rodzice odbierają dzieci osobiście. W przypadku 

odbioru dziecka przez opiekuna, należy przedstawić 

organizatorowi pisemne pełnomocnictwo podpisane 

przez obojga rodziców.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

ewentualnych zmian w programie obozowym ze względu na 

warunki atmosferyczne/ wypadki losowe.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod 

numerem telefonu: 506 149 542 / 508 594 644 

lub e-mail: biuro@gimnastyka.eu

Karta kwalifikacyjna na obóz 
dostępna jest na stronie 

www.gimnastyka.eu 
w zakładce - obóz - obóz letni
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