
Soccer Camp – Żabinka 2017 

SUN-CAMP

www.sun-camp.pl

 9-18.08

721 144 144

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



Nasze obozy nie są stratą czasu. To możliwość zdobycia nowych 
umiejętności piłkarskich, 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.

Dla Kogo:

Miejsce Pobytu

Termin:

Transport:

Wyżywienie: 

Baza treningowa: 

Baza noclegowa:

Dla dzieci urodzonych w latach 2004-2011.
Dzieci będą podzielone na kategorie wiekowe: 6-8 latki, 9-11 latki i 
12-14 latki
Liczba uczestników 45 dzieci + 5 osób kadry.

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Żabinka” położony jest 
20km od Giżycka, jednego z głównych ośrodków 
turystycznych na Mazurach – wśród wspaniałych lasów nad 
jeziorami Gołdopiwo i Żabinka
Obiekt usytuowany jest atrakcyjnie w lesie, ogrodzony, na 
terenie znajdują się domki wypoczynkowe, pawilony, stołówka, 
świetlica, sale taneczne, boiska sportowe do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, miejsca na ogniska, rowery 
górskie i wodne, kajaki, łodzie, piękna plaża ośrodka. 
Teren całego ośrodka jest ogrodzony i bezpieczny. 

 9 – 18 sierpnia 2017. 

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

Całodzienne wyżywienie: śniadania i kolacje w formie stołu 
szwedzkiego, obiad podawany z dwóch dań, kompot, podwieczorek, 
owoc, woda, herbata, soki.

Kompleksu boisk do piłki nożnej ze sztuczną trawą, dwa wielofunkcyjne boiska do  
koszykówki i
siatkówki, korty tenisowe, dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko pełnowymiarowe 
trawiaste, 
sale konferencyjno- szkoleniowe i sale taneczno – treningowe. Duży, bezpieczny, ogrodzony 
teren dobry do organizowania gier i zabaw na powietrzu.

Pokoje 2-4 osobowe z prysznicem w pokoju i telewizorem.
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Co czeka uczestników CAMP-u ?

Kadra:

Proponowany program i atrakcje:

Ramowy plan dnia: 

Treningi 2 x dziennie po 1,5 h.
Zajęcia z angielskiego.
Mini Turniej Piłkarski.
Spływ kajakowy!
Wycieczki i rejs statkiem! 
Zwiedzanie starówki miasta.
Prelekcja na temat zdrowego żywienia. 
Wideo-analizy poszczególnych zawodników.
Konkurs „Kozak Camp”.
Wieczorne filmy instruktażowe.
Ognisko i dyskoteka. 

3 trenerów / wychowawców z KS GROM ( Krzysztof Protazy, Paweł Dziuba, Piotr Golian).
Ratownik. Opieka medyczna. Kierownik kolonii. 

Wycieczka do Giżycka + rejs statkiem i/lub Święta Lipka i Gierłoż i/lub 
wycieczka – Stańczyki – wiadukty kolejowe, piramida w Rapie 
(jedna w Europie).
Wycieczka rowerowa po wytyczonych trasach.
Piesze wycieczki po okolicy.
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.

Soccer Camp – Żabinka 2017 

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 Trenerów/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


