
LETNI OBÓZ SPORTOWY DLA KLAS 1-6 SP-OFERTA 

Miejsce: Sucha Beskidzka 

Termin 18-30 sierpnia 2021 

Zakwaterowanie: Hotel Monttis  

Warunki zakwaterowania: pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

Na terenie obiektu znajdują się siłownia, stoły do ping-ponga i sale konferencyjne- do naszej dyspozycji. 

W pobliżu hotelu  znajdują się obiekty sportowe, z których będziemy korzystać- basen 25 m, Orlik, hala 

gimnastyczna. 

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie- śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Forma wydawania posiłków 

będzie zależna od obowiązujących w tym względzie w sierpniu przepisów. 

Zapewniamy suchy prowiant na drogę powrotną.  

Transport grupy - autokarowy. Autokary klimatyzowane. 

Wyjazd 18 sierpnia godz. 8.00 spod garaży przy wjeździe w ulicę Szegedyńską.  

Powrót 30 sierpnia – ok. godziny 15.00 (wyjazd po śniadaniu).  

W programie obozu: treningi pływackie, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe,  gry zespołowe, zajęcia 

sportowe w terenie. Program treningowy dostosowany do grupy wiekowej.  

Program kulturalno-oświatowy:   

- wycieczka autokarowa do Apilandii, 

- wycieczka autokarowa do Zubrzycy i Zawoi  Górnej (zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego Parku 

Narodowego, skansen w Zubrzycy Górnej), 

- wycieczki w góry- m.in. Babia Góra, Leskowiec, Magurka, 

- dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

Uwaga! Program wycieczek może ulec zmianie przy ograniczeniach wynikających z przyczyn 

niezależnych od organizatora obozu. 

Ubezpieczenie: NNW suma ubezpieczenia 10 tys zł/uczestnik.  

Kadra obozu: trenerzy i instruktorzy sportowi UKS „G-8 Bielany”, w razie zatrudniania kadry z zewnątrz-  

kadra sportowa i wychowawcza posiadająca stosowne uprawnienia. 

Zapewniamy dzieciom opiekę pielęgniarską podczas całego pobytu.  

Koszt obozu- 2150,00 zł-członkowie klubu (członkostwo musi być potwierdzone złożeniem deklaracji 

członkowskiej i uregulowanymi opłatami nie później niż na dzień przed ogłoszeniem zapisu na obóz).  

Klasy 4-6 mogą uzyskać dofinansowanie. Kwota dofinansowania 150 zł (koszt ostateczny obozu to 

wówczas- 2000,00 zł). Warunki konieczne do spełnienia dla uzyskania dofinansowania (spełnione 

łącznie)- czynny zawodnik klubu (deklaracja złożona na minimum dzień przed ogłoszeniem zapisu i 

uregulowane należności), pozytywna opinia trenera dotyczącą zaangażowania zawodnika w treningi i 

starty w zawodach pływackich (trenerzy zaopiniują zapisanych na obóz, rodzic uzyska informacje o 

dofinansowaniu bądź nie udzielenia go przez klub). 



2300 zł- osoby niezrzeszone w klubie lub niespełniające warunku o  terminie zrzeszenia.  

Nr rachunku bankowego 02 2490 0005 0000 4600 4510 6942 

odbiorca: UKS "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa. 

Zapisy:  

Zgłoszenia rejestrowane będą zgodnie z kolejnością ich napływania, do wyczerpania puli wolnych 

miejsc.  

Pierwszeństwo w zapisie mają dzieci zrzeszone w klubie. Zapis dzieci spoza klubu może nastąpić po 

31.03, w przypadku posiadania wolnych miejsc pod zapis. 

Po dokonaniu zgłoszenia dziecka przez platformę do zapisu obowiązuje wpłata zaliczki w kwocie  

500,00 zł - w terminie 5 dni od dokonania wpisu na platformie.  

Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników, bez konieczności powiadomienia o tym 

fakcie przez organizatora. 

 Pozostałą należność należy wpłacić do dn. 30.06.2021.  

Wszystkie wpłaty prosimy opatrzyć informacją za kogo jest wplata (imię i nazwisko dziecka) i dopisek 

„obóz sportowy Sucha Beskidzka ”.  

Wpłacane kwoty w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi z następującymi wyjątkami:  

- odwołania obozu przez klub w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności, 

- w przypadku gdy klub posiada na liście rezerwowej osobę chętną na miejsce rezygnującej, która 

dokona wpłaty,  

- w szczególnych sytuacjach zdrowotnych (potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim) lub losowych 

klub rozpatrzy możliwość zwrotu (lub częściowego zwrotu) w oparciu o złożoną dokumentacje i wiedzę 

o ilości takich zdarzeń (po podsumowaniu obozu).  

Uwagi:  

1. Zapisując dziecko na obóz rodzic akceptuje zasadę obowiązującą na klubowych obozach, a dotyczącą 

użytkowania telefonów komórkowych (lub innych urządzeń umożliwiających komunikację) przez dzieci 

wyłącznie w czasie wyznaczonym przez wychowawcę (zwykle – w ciszy poobiedniej). O innych porach 

telefon może być zdeponowany u wychowawcy. W starszych grupach wychowawca może 

zadecydować o odstąpieniu od powyższego. 

 2. W przypadku życzeń co do ulokowania dziecka wraz z kolegami/ koleżankami we współnym pokoju 

będziemy starli się jej spełniać lecz nie możemy poczynić zobowiązania, że wszystkie dzieci uda się 

ulokować zgodnie z ich planem. Jesteśmy zależni od wielu czynników- przede wszystkim zaś od pokoi, 

którymi dysponujemy i w obrębie których musimy ulokować dzieci i kadrę,  z podziałem na płeć.  

3. Organizator nie odpowiada materialnie za cenne przedmioty zabierane na obóz przez jego 

uczestników.  

4. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

Rodzic zostanie powiadomiony o szkodzie przez klub.   



5. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zapisu, szczególnie w sytuacji łamania regulaminu, 

nierespektowania obowiązujących zasad na wcześniejszych obozach bądź w trakcie roku szkolnego, na 

zajęciach sportowych, w których uczestniczy dziecko lub wcześniejszych wyjazdach. 

 6. W przypadku rażącego złamania regulaminu obozu przez dziecko zastrzegamy sobie prawo do 

wezwania rodzica do odbioru dziecka, bez prawa do zwrotu kosztów obozu. Rodzic odbierze dziecko w 

ciągu maksymalnie 24 godzin od wezwania przez organizatora. 

7. Organizator i rodzic dostosują się do zapisów przepisów o wypoczynku obowiązujących w czasie 

obozu. 

 

Ewentualne pytania w sprawie obozu prosimy kierować pod nr telefonu 784 483 892 lub adres mailowy 

klubu klub@uksg8 

 


