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OFERTA OBOZU SPORTOWEGO 
dla dzieci i młodzieży trenujących łucznictwo, termin 13-25.08.2018.

Ośrodek  Wypoczynkowy i  Camping Biały  Bór  oferuje  domki  nad  jeziorem Łobez  w Białym  Borze  (pow.
Szczeciński)

Powierzchnia ośrodka zajmuje 5 hektarów ogrodzonego
terenu  nad  samym  jeziorem,  a  do  dyspozycji  gości
przygotowano  kompleks  boisk:  do  piłki  siatkowej,
koszykowej,  nożnej,  kort  tenisowy  oraz  tor  łuczniczy.
Jezioro Łobez nad którym położony jest ośrodek objęte
jest strefą ciszy (I klasa czystości wody). Przystań wodna
oferuje rowery wodne, łódki wiosłowe, kajaki itp. istnieje
możliwość korzystania ze zjeżdżalni wodnej przy plaży.
W okolicy wspaniałe  lasy jagodowo – grzybowe,  oraz
ścieżki dydaktyczne rowerowe i piesze.

 Zapraszamy do udziału w sportowym obozie z 
programem doskonalenia strzelania z łuku wraz 
z codziennymi zajęciami sportowymi.

ZAKWATEROWANIE: http://owbialybor.pl/
WYŻYWIENIE: codzienne (3 posiłki dziennie w miejscu pobytu), dostosowane do programu dnia
TRANSPORT: autokar turystyczny, transport sprzętu sportowego
UBEZPIECZENIE: w zakresie NNW

PROGRAM:

 Codzienne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

 Przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski Młodzików 

 Nauka i doskonalenie umiejętności strzelania z łuku

 Kąpiele wodne i słoneczne pod opieką ratownika, biegi na orientację

 Wycieczki turystyczne: kajakowe, rowerowe, piesze i autokarowe

 Turnieje sportowe – łucznicze, siatkówka, ringo, badminton, p. nożna, testy sprawności fizycznej

 Kajakarstwo, szkolenie przed medyczne i ratownictwo wodne

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek i poznawanie obyczajów obozowych

 Ponadto: zajęcia świetlicowe, podchody, dyskoteki

CENA 1.800 zł OBEJMUJE:
Zakwaterowanie, wyżywienie, transport autokarem, ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanych trenerów, 
realizację programu.

I rata: gotówką w formie zaliczki  500 zł do 20.06.2018 – u trenera klubowego
II rata: przelewem 1.300 zł płatna do 31.07.2018 - na konto ośrodka

Wpłata II raty na konto: na konto ośrodka, które zostanie podane w czerwcu w ramach dodatkowej szczegółowej informacji 
dla zdecydowanych na wyjazd
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