
 

                                  

 

Obóz sportowy „Zima z zapasami” nad Bałtykiem  
Mielno 19-28.01.2015 r.  

 
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Syrena  
w Mielnie  www.syrena.ta.pl  
 
 
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie + podwieczorek w miejscu 
zakwaterowania 
 

TRANSPORT: Autokar z parkingu BOS przy ul. Strumykowej 21  
 
KADRA: Nauczyciele SP 342 w Warszawie  oraz wychowawcy świetlicy, 
trenerzy zapasów I i II klasy.  
 
 
PROGRAM SPORTOWY:  
 
Zapasy –  Zapasy   w specjalnie zaadoptowanej salce  z rozłożoną matą 
zapaśniczą ( nauka techniki,  akrobatyka, zabawy z mocowaniem )   
 

Zespołowe gry sportowe –  Koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, 
wyścigi rzędów  i zabawy ruchowe w szkolnej  hali sportowej  
 
Pływanie rekreacyjne –  Basen kryty w budynku, zabawy w wodzie, 
pływanie rekreacyjne,  
 
Gry i zabawy ruchowe na śniegu  – aktywność ruchowa w formie gier  
i zabaw na świeżym powietrzu.   
 
 
Tenis stołowy i gimnastyka – Ośrodek  dysponuje mała salką, którą 
można wykorzystywać do prowadzenia zajęć ruchowych. Zawody w tenisie 
stołowym  i zawody gimnastyczne  
 
 
Zimowa Olimpiada sportowa – zawody w różnych dyscyplinach 
sportowych na śniegu i w hali sportowej  
 
 
 
 
 



 
PROGRAM WYCIECZKOWY: 
- Wycieczka do Aquaparku w Darłowie  
- Wycieczka do Koszalina ( kręgle lub kino lub jedno i drugie!!!)  
- Skansen chleba 
- Piesze wycieczki po okolicy  
 
PROGRAM KULTURALNY: 
 - Konkurs rzeźb ze śniegu  
 - Konkurs wiedzy o okolicy   
 - Turnieje w szachy i warcaby i gry planszowe   
 - Oglądanie filmów DVD 
 - Dyskoteki i ognisko z pieczeniem kiełbasek  
 

Cena 1200 zł  Rodzeństwo 2200 zł 

 
 CENA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA: 
 

Pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie NW, śniadanie i suchy prowiant 
w dniu wyjazdu, transport autokarem , opiekę trenerską i wychowawczą , 
bilety wstępu , przewodnika oraz transport w ramach wycieczek, realizację 
podanego programu sportowego i innych atrakcji, nagrody, fajną 
atmosferę i dużo dobrej zabawy. 
 

Wejdź koniecznie na stronę www.zapasybialoleka.pl  
i zobacz jak się bawiliśmy na obozach zimowych  w roku 

ubiegłym i latach poprzednich!!! 
 

                           Ilość miejsc jest ograniczona!!! 
 
 
 
 

Termin wpłacania zaliczek w kwocie 300 zł to 8 grudnia  2014 r. 
Pozostałą część kwoty proszę wpłacać do 9 stycznia 2015 r.  
Wpłaty można dokonać przelewem na podane niżej konto: 
 
UKS Talent Białołęka PKO BP 23 1020 1042 0000 8502 0219 6004 
 
Kontakt  
Radosław Radtke tel. 601626137, zapasy@zapasybialoleka.pl 
 


