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Selment Camp – Szeligi 2017 

SUN-CAMP

www.sun-camp.pl
721 144 144

Uczymy: Angielskiego - Piłki Nożnej
Warszataty - Plastyka - Wycieczki - Spływy 
Konkursy - Ogniska - Dyskoteki



Nasze kolonie nie są stratą czasu. To możliwość zdobycia nowych 
umiejętności, ale także wiadomości, pogłębiania zainteresowań i poznania 
nowych kolegów i koleżanek. To również wędrówki i kontakt z mazurską 
przyrodą oraz aktywny wypoczynek. To przygoda i wspomnienia do końca 
życia. Do końca kwietnia rabat rabat dla rodzeństwa 10%, cena tylko 1385 
PLN.
Na początek wakacji w dniach 1-10 lipca, zostanie zorganizowany obóz 
rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Selment w Szeligach na Mazurach.

Dla Kogo:

Miejsce Pobytu

Termin turnus:

Transport:

Wyżywienie: 

W obiekcie: 

Baza noclegowa:

Dla chłopców i dziewczynek urodzonych w latach 2004-2011.
Grupy wiekowe: 6-8 latki, 9-11 latki oraz 12-14 latki.
Liczba uczestników 45 dzieci + 5 osób kadry: Krzysztof Protazy, Paweł Dziuba, Piotr Golian.

SELMENT  RESORT znajduje się w Szeligach, urokliwej, interesującej pod względem 
przyrodniczym, typowo letniskowej miejscowości. Ośrodek położony jest  4 km od Ełku  i łączy 
w sobie wszystkie zalety ośrodka za miastem. Ulokowany jest na lekkim wzniesieniu w dużym 
kompleksie leśnym, w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora Selmęt 
Wielki, mogącego poszczycić się I klasą czystości.

 1 – 10 lipca 2017. 

Wyjazd - transport autokarem na trasie Warszawa – Szeligi.
Powrót - transport autokarem na trasie Szeligi – Warszawa.

Posiłki podawane w hotelowej restauracji. 4 posiłki dziennie, 
śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego, obiad i 
podwieczorek serwowany. Pierwszym świadczeniem jest 
obiad lub kolacja uzależniona od godziny przyjazdu grupy w 
dniu przyjazdu, a ostatnim świadczeniem jest śniadanie lub 
śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu.

Recepcja, barek z tarasem, restauracja, sauna, siłownia, badminton, stoły do ping ponga, 
bilard, piłkarzyki, sala dyskotekowa, zadaszone miejsce na ognisko oraz zadaszony amfiteatr z 
miejscem umożliwiającym prowadzenie zajęć tanecznych, sportowych, 3 świetlice – po 1 
świetlicy na piętrze, drobny sprzęt sportowy (piłki, rakietki, paletki, badminton, kije Nordic 
Walking itp.
Boiska sportowe: do piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki.

Pokoje 2 i 4 osobowe typu studio z wejściem do przedpokoju i łazienki z WC (dwa oddzielne 
pokoje, z oddzielnym wejściem do przedpokoju i łazienki).
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STOWARZYSZENIE BRZASK, UL. DUKATOWA 22, 02-490 WARSZAWA
KRS: 0000553247, TEL: 721-144-144 lub 661-644-644, MAIL: poczta@brzask.org.pl



Co czeka uczestników CAMP-u ?

Kadra:

Proponowany program i atrakcje:

Ramowy plan dnia: 

Zajęcia sportowe lub artystyczne 2 x dziennie po 1,5 h.
Zajęcia z angielskiego.
Turnieje gry, zabawy i konkursy.
Spływ kajakowy!
Wycieczki kolejką wąsko torową!
Park linowy.
Warsztaty karmelskie. 
Zwiedzanie starówki miasta.
Prelekcja na temat zdrowego żywienia. 
Ognisko i dyskoteka. 

3 wychowawców z Stowarzyszenia Brzask: 
Krzysztof Protazy, Paweł Dziuba, Piotr Golian.
Ratownik.
Opieka medyczna.
Kierownik kolonii. 

Wycieczka rowerowa po wytyczonych trasach.
Piesze wycieczki po okolicy.
Warsztaty karmelskie.
Rozgrywki i turnieje sportowe, gry i zabawy rekreacyjne.
Plażowanie i kąpiele.
Spływ kajakowy.
Ognisko i dyskoteka.
 

8.00– Pobudka.
8.30– Śniadanie.
10.00– 13.00 – Zajęcia programowe.
13.30– Obiad.
15.00– 18.00 – Zajęcia programowe.
18.30- Kolacja.
19.30– 21.00 – Animacje wieczorne.
21.30– Cisza nocna.
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Specjalnie dla naszych 
Rodziców codzienna foto-wideo 
relacja na Facebooku BRZASK - 
polub nas już dziś !  

 www.facebook.com/brzaskorgpl
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Koszt:
Dla dzieci z KS GROM i SP114: 1490 zł.
Dla pozostałych dzieci: 1650 zł.
O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata zaliczki. 

Harmonogram wpłat: 

W cenie: 

I rata 790 złł do 10.05 2017 r. 
II rata 700 zł do 10.06 2017 r. 
Ilość miejsc ograniczona: 45 !
 

Noclegi i wyżywienie.
Opieka wychowawców.
Obiekty sportowe.
Transport autokarowy. 
Bilet wstępu na wycieczkę.
Ubezpieczenie.

Kontakt w sprawie zapisów pod numerami telefonu:

 Janusz Domalewski 661-644-644, 
Krzysztof Protazy 664-143-035, 

lub mailowo na adres: poczta@brzask.org.pl

STOWARZYSZENIE BRZASK, UL. DUKATOWA 22, 02-490 WARSZAWA
NIP: 5223027553, KRS: 0000553247, REGON: 361309634
TEL: 721-144-144 lub 661-644-644, MAIL: poczta@brzask.org.pl

Wpłaty : BZWBK 05 1090 1694 0000 0001 3254 8535


