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OBOZY BIURA PODRÓŻY FRAJDA mają charakter sportowo - rekreacyjny� Program 
obozów został tak ułożony, aby zapewnić dzieciom odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, 
dostosowanego do możliwości, sprawności fizycznej i wieku�
ZAJĘCIA PROGRAMOWE: umożliwiają dzieciom aktywny wypoczynek, ale mają 
także charakter edukacyjny� Oprócz zajęć praktycznych, organizowane są również zajęcia 
teoretyczne w formie wykładów i pogadanek (w zależności od wieku dzieci) m�in�: 
z żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, przepisów ruchu drogowego czy pierwszej pomocy 
przedmedycznej�
GRUPY OBOZOWE: Podział na grupy obozowe 

dokonywany jest pod względem wieku (szkoła podstawowa: klasa 1-3, 4-6 i gimnazjum) 
lub posiadanych umiejętności (dotyczy obozów profilowanych)� Grupy obozowe liczą 12 
- 15 uczestników� Dla najmłodszych, w trosce o profesjonalną opiekę zapewniamy dwóch 
instruktorów - wychowawców na grupę !!!
KADRA: Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie starannie dobrana i wysoko 
kwalifikowana kadra instruktorsko - pedagogiczna� Trzon kadry stanowią absolwenci AWF 
z wykształceniem pedagogicznym oraz osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć 
sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć profilowanych�
OPIEKA MEDYCZNA: Przez cały dzień i noc na terenie obozu do dyspozycji dzieci pozostaje pielęgniarka dyplomowana� Dzieci, 
którym lekarz zalecił przyjmowanie leków (np� alergicy), powinny być wyposażone w tenże lek (z dokładnym opisem dawkowania)� 

Podpisany lek jeszcze przed odjazdem autokaru należy przekazać pielęgniarce�
ODPOCZYNEK: Bardzo dużą uwagę zwracamy na odpoczynek po zajęciach programowych� 
W ciągu dnia dzieci odpoczywają podczas ciszy poobiedniej (1,5h), natomiast cisza nocna 
trwa od godz� 22°° do 8°°� Odpoczynek poobiedni i cisza nocna w wymienionych wyżej 
godzinach obowiązują wszystkich uczestników obozu, niezależnie od wieku�
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie + deser zapewniają restauracje i stołówki ośrodków� 
Każde z dzieci może nałożyć sobie taką porcję, na jaką ma ochotę� Oczywiście, niejadków 
mamy na oku i dbamy o to, żeby zawsze byli najedzeni !!!
ZAKWATEROWANIE: Korzystamy tylko ze sprawdzonych obiektów hotelowych, zapewniających 
komfortowe warunki pobytu� Wszystkie pokoje lub domki posiadają pełen węzeł sanitarny� 

Dodatkowo, dzieci do 9 roku życia kwaterowane są tuż obok wychowawców !!!
TRANSPORT: ze względu na bezpieczeństwo podczas podróży współpracujemy tylko 
z przewoźnikami, którzy oferują autokary spełniające wymagania zawarte w przepisach 
przewozu osób i zasadach ruchu drogowego�
URZĄD KONTROLUJĄCY: Od początku działalności Biura każdy obóz zgłaszany był 
do Kuratorium Oświaty jako organu nadzorującego, a także do Sanepidu� Tak będzie też 
i w tym roku� Z satysfakcją informujemy, że nigdy nie było żadnych zastrzeżeń, co do ich 
przebiegu� Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie spotykaliśmy się z uznaniem za rzetelność 
w przygotowaniu obozów i z pochwałą za wspaniałą atmosferę na nich panującą!
CENA: Koszt obozu zawiera wszystkie opłaty związane z transportem, zakwaterowaniem, 
wyżywieniem, opieką kadry instruktorsko - pedagogicznej oraz medycznej, ubezpieczeniem 
NNW (10�000 zł) i programem�

Uczestnicy nie ponoszą już żadnych dodatkowych kosztów obozu !!!

ZEBRANIE PRZEDOBOZOWE: W celu omówienia szczegółów wyjazdu oraz poznania odpowiedzi na najbardziej nurtujące 
pytania, na początku czerwca zaprosimy Państwa na zebranie przedobozowe 

- informacje na stronie internetowej www�frajda-sport�com�pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
WYPOCZYNEK Z FRAJDĄ, TO WYPOCZYNEK Z PASJĄ !!!

WAŻNE INFORMACJE O OBOZACH
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Rabat 50zł dla stałych klientów - pobyt na trzech obozach z FRAJDĄ pod rząd: ZIMA 2018 - LATO 2018 - ZIMA 2019
Rabat 50zł dla rodzeństwa - 50zł dla każego dziecka

ZABIERZ PACZKĘ NA WAKACJE - dzieci, które zachęcą swoich przyjaciół - nowe osoby na wyjazd z FRAJDĄ w sezonie LATO 2019 
otrzymają od nas rabat w wysokości:
 - za 2 osoby - 5% wartości obózu,
 - za 4 osoby - 10% wartości obózu,
 - za 6 osób - 20% wartości obózu,
 - za 8 osób - 30% wartości obózu,
a oprócz tego dodatkowo rozlosujemy główną nagrodę - rower górski !!!

PAKIET RODZINNY - wyjedź z Biurem Podróży FRAJDA na wczasy, a otrzymasz specjalny rabat na obóz dla dziecka !!!
• wartość imprezy poniżej    1500zł - 50zł rabatu na obóz
• wartość imprezy: 1501zł - 5000zł - 10% rabatu na obóz
• wartość imprezy: 5001zł - 8000zł - 20% rabatu na obóz

1�  Zgłoszenie telefoniczne:
 tel�/fax: 22 621-81-82
 tel� kom�: 600-55-15-15, 787-77-31-31

2� Zgłoszenie e-mailowe (należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, rodzaj, termin i miejsce obozu, 
tel� kontaktowy i e-mail do Rodziców): e-mail: frajda@frajda-sport.com.pl

Podstawą rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji oraz przesłanie w terminie 14 dni drogą pocztową 
szczegółowo wypełnionej, przez prawnych Opiekunów, pielęgniarkę i lekarza Umowy - Zgłoszenia wraz z kartą kwafilikacyjną zgodną 
z rozporządzeniem MEN (wymagany oryginał)� Pozostałą kwotę należy wpłacić do 07�06�2019 r� Istnieje możliwość ubezpieczenia 
kosztów imprezy tursystycznej na wypadek choroby dziecka lub zdarzenia losowego (płatne w dniu wykupienia obozu przy jednorazowej 
wpłacie całej kwoty - 5% wartości imprezy)�

Klub Rekreacyjno - Sportowy FRAJDA
Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 01�04�2019 roku rozpoczyna swoją działalność Klub Rekreacyjno - Sportowy FRAJDA� 
Otwarcie Klubu spowodowane jest licznymi telefonami i sugestiami z Państwa strony oraz młodych i najmłodszych uczestników naszych 
obozów by móc kontynuować zajęcia sportowe również w czasie roku szkolnego� W Klubie Frajda odbywać się będą następujące zajęcia:
 
• Piłkarska Akademia Futbolu - PAF dla chłocpów urodzonych w 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 r� Zajęcia 

prowadzić będzie trener piłki nożnej Paweł Stacho� Honorowy patronat objęła Reprezentacja Polski Orłów Górskiego pod 
kierownictwem Pana Lesława Ćmikiewicza i Pana Ryszarda Milewskiego�

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej�  
Zapisy ruszają już od 1 kwietnia 2019 r� Szczegóły dotyczące zajęć uzyskają Państwo w siedzibie 
Biura Podróży FRAJDA oraz na stronie internetowej Biura (1 marca 2019 r.)

Paweł Stacho

PROMOCJE, RABATY, REZERWACJE

P O L E C A M Y  ! ! !

Zapisy już od 1 marca 2019 r. !

W grupie taniej !!!

            KADRA

 
           INSTRUKTORSKO - PEDAGOGICZNA

INFORMUJEMY, IŻ SKORZYSTAĆ MOŻNA TYLKO Z JEDNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO RABATU.
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Team FRAJDY !!!

Aleksandra Ołowska
Instruktor gier i zabaw, fitness oraz narciarstwa zjazdowego. Frajdowy wychowawca - instruktor. 
Prowadzi zajęcia artystyczno - ruchowe, takie jak taniec, aerobik, gimnastykę, gry i zabawy.  
Na co dzień pracuje w Biurze Podróży Frajda oraz klubach fitness.

Weronika Dobrogost
Studentka AWF - wychowawca i opiekun dzieci najmłodszych „Matka Polka”. Udziela się 
w wolontariacie oraz PCK. Instruktor fitness oraz gier i zabaw ruchowych. Wielka miłośniczka 
gimnastyki sportowej, na obozie pełni funkcję wychowawcy-instruktora. Na co dzień pracuje z dziećmi.

Paweł Stacho
Właściciel Biura Podróży Frajda
To on wraz ze swoim Zespołem jest Organizatorem i kierownikiem obozów. Nauczyciel Dyplomowany z ukończonym 
kursem Zarządzania Oświatą, trener piłki nożnej, ratownik WOPR, instruktor: żeglarstwa PZŻ, motorowodny, pływania, 
strzelectwa sportowego, gimnastyki, lekkiej atletyki, gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw ruchowych, narciarstwa zjazdowego. 
W razie potrzeby służy swoim wieloletnim doświadczeniem i pomocą wychowawcom - instruktorom oraz czuwa nad 
prawidłowym przebiegiem i realizacją obozów.

Maciej Łukasiewicz
Absolwent AWF. Ratownik WOPR, instruktor: windsurfingu, żeglarstwa, pływania, gimnastyki, 

gier i zabaw ruchowych, snowboardu. Prowadzi zajęcia z windsurfingu i żeglarstwa. Pełni funkcję 
kierownika obozu. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Edyta Wikiera
Wychowawca kolonijny, instruktor: gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, pływania, gier i zabaw 
terenowych. Na co dzień pracuje z dziećmi, prowadzi zajęcia z plastyki oraz gier i zabaw ruchowych. 
Animator czasu wolnego w ognisku pracy pozaszkolnej.

Michał Wadas
Absolwent APS, na kierunku resocjalizacji. Instruktor piłki nożnej, strzelectwa, survivalu, prowadzi 

zajęcia z rowerów, strzelectwa i gier zespołowych. Na co dzień pracuje w Domu Dziecka  
oraz Ośrodku Wychowawczym. Pełni funkcję kierownika obozu.

Andrzej Pawlak 
Instruktor: sportów walki, tenisa ziemnego, windsurfingu, żeglarstwa, pływania, kajakarstwa, gier 

i zabaw ruchowych, snowboardu. Jest odpowiedzialny za prawidłowe szkolenie i przebieg zajęć zarówno 
na lądzie jak i wodzie. Pełni funkcję wychowawcy - instruktora. 

 Bogusz Suchecki
Student AWF. Miłośnik i instruktor piłki nożnej, kajakarstwa, rowerów, windsurfingu oraz snowboardu. 

Pełni funkcję wychowawcy. Na co dzień prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w klubie sportowym.

Mirosława Trzaskoma
Dyplomowana 
pielęgniarka. Na co 
dzień pracuje i opiekuje 
się dziećmi w szkole 
podstawowej. 

Karolina Fidyt-Leks
Absolwentka AWF. Ratownik WOPR, instruktor: tenisa ziemnego, tańca, snowboardu, gimnastyki, gier 
i zabaw ruchowych, pływania, gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw terenowych. Na co dzień pracuje 
z dziećmi, prowadzi zajęcia w klubach fitness oraz pełni funkcję instruktora na obozach FRAJDY.

Aleksander Ciski
Absolwent AWF. Instruktor kolarstwa górskiego i trekkingowego, piłki nożnej, piłki koszykowej, 

kajakarstwa i narciarstwa zjazdowego. Frajdowy wychowawca - instruktor. Na co dzień pracuje 
z dziećmi w szkole podstawowej i gimnazjum oraz klubach sportowych.

Janina Bulicz
Dyplomowana 
pielęgniarka. Na co 
dzień pracuje w szkole 
sportowej podstawowej 
i gimnazjum.

Maria Księżarek
Dyplomowana 
pielęgniarka. Na co 
dzień pracuje w szpitalu 
i opiekuje się dziećmi 
w szkołach podstawowych. 

OPIEKA  MEDYCZNA  24 H

... I WIELU INNYCH ZAUFANYCH I LUBIANYCH !!!

            KADRA

 
           INSTRUKTORSKO - PEDAGOGICZNA
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                        o
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „GWAREK” w Ślesinie z bezpośrednim dostępem 
dociepłego rynnowego Jeziora Ślesińskiego - położonego w ciągu drogi wodnej Warta-Gopło 
z własną plażą, molo oraz sprzętem pływającym�Ośrodek zajmuje obszar leśny ponad 60�000 m² 
przestronnie rozlokowany wśród dorodnych drzew sosnowych, otoczony jest kompleksem Lasów 
Państwowych o powierzchni kilkuset hektarów� Miejsca noclegowe w murowanych i ocieplonych 
całorocznych – pawilonach w segmentach z 1 pokojem (2 i 3 osobowe) i dwupokojowych (dla 4, 
5, 6 osób), w każdym pokoju znajduje się nowoczesny węzeł sanitarny z natryskiem i ciepłą wodą, 
dodatkowo każdy z pawilonów posiada możliwość regulacji ogrzewania�
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, restauracja, sale szkoleniowe wyposażone w projektory 
multimedialne, rzutniki oraz flipcharty, sklep spożywczo-przemysłowy, miejsce na ognisko, 
bezprzewodowy Internet Wi-Fi, zjeżdżalnia wodna, mini plac zabaw, świetlica, kawiarenka na 
wodzie oraz ogrodzony parking�
Wyżywienie zapewnia restauracja Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego GWAREK, serwująca 
tradycyjne dania kuchni polskiej� Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego z bardzo dużym 
wyborem dań i potraw oraz owoców i jogurtów, obiady podawane na półmiskach�
WAŻNE INFORMACJE
Kadra: nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie starannie dobrana i wysoko kwalifikowana 
kadra instruktorsko-pedagogiczna: absolwenci AWF z wykształceniem pedagogicznym oraz osoby 
posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i profilowanych�
Warunki rezerwacji: wstępnej rezerwacji należy dokonać telefonicznie lub drogą internetową� 
Podstawą rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 800 zł w terminie 3 dni od daty dokonania 
rezerwacji oraz szczegółowe wypełnienie Umowy - Zgłoszenia wraz z kartą kwafilikacyjną zgodną 
z rozporządzeniem MEN i złożenie oryginału umowy w siedzibie biura w terminie 14 dni� Pozostałą 
kwotę należy wpłacić do: 07�06�2019 r�

Na skraju malowniczej miejscowości Ślesin k. Konina, nad przepięknym jeziorem Ślesińskim w otoczeniu prastarych kompleksów 
leśnych każdy znajdzie coś dla siebie. Czyste powietrze, bliskość przyrody i wspaniała, piaszczysta plaża stwarzają warunki 
do niezapomnianego wypoczynku, rekreacji i rozrywki. Zapraszamy do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego GWAREK.

Obozy dla każdego małego i dużego:

Obóz sportów wodnych ..........................................................7
Obóz tenisowo-windsurfingowy ........................................ 8-9
Obóz piłkarski ......................................................................10
Obóz kajakowo-rowerowy ....................................................11  
Obóz survivalowy z elementami łączności  
krótkofalowej i strzelectwa ..................................................12
Wczasy rodzinne  NOWOŚĆ !!! ............................................13

Obozy dla grup zorganizowanych:
• Obóz rekreacyjny
• Obóz strzelecki
• Obóz sportów walki
• Frajdowy Obóz Talentów
• Obóz konny
• Akademia gier i zabaw dla najmłodszych
• Akademia tańca, mody i urody
• Obóz dla diabetyków
• Obóz artystyczno-plenerowy

www.gwarekslesin.pl     obejrzyj   ośrodek !!!

 OŚRODEK WPOCZYNKOWY GWAREK      O.W. GWAREK

Cena zawiera: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie NNW transport, opiekę kadry 
instruktorsko - pedagogicznej, opiekę medyczną oraz program obozu�

Ognisko dla Rodziców: odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Gwarek nad jeziorem Ślesińskim:
Turnus: 1�) 29�06�2019 r� 2�) 13�07�2019 r� 3�) 27�07�2019 r� 

                       Organizator nie zapewnia noclegu Rodzicom!!!

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej  
na wypadek choroby dziecka lub losowego zdarzenia,   

płatne w dniu wykupienia obozu przy jednorazowej wpłacie całej kwoty 
(5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń)� P O L E C A M Y  ! ! !

Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej 

www.frajda-sport.com.pl

SUPER OBIEKT
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                        o
pis  ośrodka        obóz  sportów wodnych

wiek 7-16 lat

polecany dla początkujących
14 dni

Koszt obozu (14 dni):

1880 zł 
Ilość miejsc ograniczona !!!

Wszystkich wielbicieli aktywnie i ciekawie spędzanego czasu zapraszamy nad jezioro Ślesińskie. Pod okiem ratowników i instruktorów 
poprawimy techniki pływackie. Swoje umiejętności sprawdzimy podczas zajęć z żeglarstwa, windsurfingu czy kajakarstwa. Pogramy 
w tenisa, postrzelamy z łuku, rozegramy turnieje w piłkę siatkową koszykową i nożną, a przy ognisku i pieczonej kiełbasce pośpiewamy 
FRAJDOWE piosenki.

• Żeglarstwo - podstawy i nauka żeglowania:
-  Zajęcia teoretyczne: budowa jachtu, takielunek, 

wiatry, węzły
-  Zajęcia praktyczne: rejsy Omegami i Orionami pod okiem 

doświadczonych sterników (wachty 4 - 5 osobowe)
• Dla odważnych - żeglowanie łódkami typu Optymist - 

niesamowita FR AJDA i niezapomniane przeżycie - i Ty zostań 
żeglarzem !!!

• Windsurfing - nauka żeglowania (zwroty, manewrowanie), 
zajęcia odbywać się będą z instruktorem w grupach 
7 osobowych (wszystkim dzieciom zapewniamy pianki 
windsurfingowe i kapoki) 

• Kajakarstwo - nauka i doskonalenie wiosłowania, wykonywanie 
manewrów, niezapomniany całodniowy mini spływ kajakowy

• Pływanie - nauka i doskonalenie pływania, podstawy 
ratownictwa wodnego: udzielanie pierwszej pomocy, podstawy 
bezpieczeństwa kąpieli, zajęcia z ratownikiem WOPR - 
możliwość uzyskania karty pływackiej

• Tenis ziemny - nauka i doskonalenie w stopniu podstawowym, 
gry singlowe

• Sporty walki - umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych przypadkach NOWOŚĆ !!!
• Łucznictwo - nauka wyznaczania celu i obchodzenia się 

ze sprzętem, mini turniej strzelecki o „Strzałę Robin Hooda”
• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową 

postawę i sylwetkę 
• Gry i zabawy - podchody, piłka siatkowa, koszykowa, nożna, 

kampa, badminton, mini golf, tenis stołowy, bilard i wiele 
innych

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Inne atrakcje - przejażdżka quadem, skuterem wodnym, 

przejażdżka w kole za motorówką, triatlon, wycieczki piesze, 
dyskoteki, karaoke, cymbergaj, pikarzyki stołowe, dartsy, 
ognisko z kiełbaskami

• Ognisko dla Rodziców *
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy 

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

PROGRAM OBOZU:

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i liceum)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 6)�

* Ognisko dla Rodziców: 29.06; 13.07; 27.07.2019 r.
Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje na stronie internetowej  

www.frajda-sport.com.pl

OW GWAREK - OPIS OŚRODKA STR. 6 
www.gwarekslesin.pl

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

P O L E C A M Y  ! ! !

TURNUSY:

1) 24.06. - 07.07.2019r.(14 dni)

2) 07.07. - 20.07.2019r. (14 dni)

3) 20.07. - 02.08.2019r. (14 dni)

 OŚRODEK WPOCZYNKOWY GWAREK      O.W. GWAREK
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O . W.  G W A R E K

              obóz  tenisowo  –   windsurf ngowy 
14 dni

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkie dzieci, którym gra w tenisa sprawia wielką FRAJDĘ, a ponadto pragną doskonalić 
swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Wspaniały ośrodek, pięknie czyste jezioro Ślesińskie oraz zajęcia 
rekreacyjne zapewnią moc atrakcji i wspaniałych wspomnień, a duża ilość zajęć z tenisa ziemnego poprawi każdy aspekt Waszej gry.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (2-3 godziny dziennie):
• Gry i zabawy oswajające z piłką i rakietą (chwyt rakiety, 

prawidłowa postawa, sposoby poruszania się po korcie)
• Nauka i doskonalenie podstawowych uderzeń (technika serwisu, 

bekhendu, forhendu)
• Doskonalenie poznanych elementów w formie gry
• Mini turniej tenisa ziemnego

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
• Przepisy gry w tenisa ziemnego
• Zasady organizacji zawodów i turniejów
• Budowa rakiety i dobór sprzętu tenisowego
• Wykłady i omówienie zapisu wideo
• Analiza gier turniejowych tenisa ziemnego

TENIS:

• Pływanie, gry i zabawy - podchody, aerobik, piłka siatkowa, 
koszykowa, nożna, kampa, badminton itp�

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Inne atrakcje - rejs żaglówką, kajakarstwo, przejażdżka quadem 

i w kole za motorówką, skuterem wodnym, tenis stołowy 
i ziemny, wycieczki piesze, triatlon, dyskoteki, karaoke, bilard, 
mini golf, łucznictwo, ognisko z kiełbaskami

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej pomocy, 
zasady postępowania w nagłych przypadkach NOWOŚĆ !!!

• Ognisko dla Rodziców *
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy 

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

O.W. GWAREK - OPIS OŚRODKA STR. 6

www.gwarekslesin.plObóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i liceum)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 6)�
* Ognisko dla Rodziców: 29.06; 13.07; 27.07.2019 r.

Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje na stronie internetowej  
www.frajda-sport.com.pl

P O L E C A M Y  ! ! !

TURNUSY:

1) 24.06. - 07.07.2019r.(14 dni)

2) 07.07. - 20.07.2019r. (14 dni)

3) 20.07. - 02.08.2019r. (14 dni)
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O . W.  G W A R E K

              obóz  tenisowo  –   windsurf ngowy 

wiek 7-16 lat

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:

Jesteście gotowi na windsurfingowe szaleństwo??? Jeśli tak, to dobrze 
trafiliście. Już teraz zapraszamy do spróbowania swoich sił na desce 
z żaglem, do walki z siłami natury, aby wykorzystać je do FRAJDOWEGO 
szaleństwa na obozie windsurfingowym. Deska, żagiel i wiatr połączone 
w jedną całość to coś, co kręci wszystkich. A teraz czekamy na Was, byśmy 
wspólnie mogli sprostać temu wyzwaniu. 

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (3-4 godziny dziennie):

I. OSWOJENIE ZE SPRZĘTEM I ŚRODOWISKIEM:
• Z pędnikiem na lądzie: stawianie pędnika, pozycja podstawowa 

w półwietrze, praca żagla na wietrze
• Na desce bez pędnika, na wodzie: rozpoznanie wyporności deski 

i akceptacji równowagi, wpadanie 
do wody, wejście na deskę, holowanie deski

• Na desce z pędnikiem: stawianie pędnika, 
pozycja podstawowa w półwietrze

• Samoasekuracja i samoratownictwo: pływanie i nurkowanie 
w kamizelce asekuracyjnej, nurkowanie 
pod deskę i pędnik, samoasekuracja podczas wpadania 
do wody, zachowanie w sytuacjach awaryjnych i trudnych

II. POZIOM PODSTAWOWY (SIŁA WIATRU DO 3 B):

• Sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
• Start z półwiatru
• Sterowanie - ostrzenie, odpadanie
• Żeglowanie kursami - półwiatr, bajdewind, 

baksztag, fordewind
• Zwrot na wiatr i z wiatrem - uproszczony

III. POZIOM ŚREDNI 
(SIŁA WIATRU DO 4B WŁĄCZNIE):

• Start z różnych kursów
• Elementy przyspieszające żeglowanie
• Żeglowanie w ślizgu na halsie
• Zwrot z wiatrem i na wiatr, stop - hals

IV. POZIOM ZAAWANSOWANY 
(SIŁA WIATRU 5 B I WIĘCEJ):

• Start z wody
• Zwrot z wiatrem w ślizgu
• Żeglowanie na zafalowanym akwenie

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i liceum)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 6)�
* Ognisko dla Rodziców: 29.06; 13.07; 27.07.2019 r.

Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje na stronie internetowej  
www.frajda-sport.com.pl

• Pływanie, gry i zabawy - podchody, aerobik, piłka 
siatkowa, koszykowa, nożna, kampa, badminton

• Inne atrakcje - quady, kajakarstwo, dla chętnych 
przejażdżka w kole za motorówką, skuterem wodnym, 
mini golf, triatlon wycieczki piesze, łucznictwo, 
dyskoteki, karaoke, tenis stołowy i ziemny, bilard, mini 
golf, mini kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 
NOWOŚĆ !!!, ognisko z kiełbaskami 

• Ognisko dla Rodziców *
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe 

- każdy uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym 
upominkiem !!!

O.W. GWAREK - OPIS OŚRODKA STR. 6

www.gwarekslesin.pl

P O L E C A M Y  ! ! !

Koszt obozu (14 dni):

2350 zł 
Ilość miejsc ograniczona !!!
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          O.W. GWAREK   O.W. GWAREK

              obóz  piłkarski           obóz kajakowo-rowerowy

Wszystkich piłkarzy urodzonych w 2009 r. i młodszych zapraszamy do wzięcia 
udziału w obozie piłkarskim. Pod okiem najlepszych instruktorów i trenerów, 
niczym mistrzowie świata, poprawimy swoją technikę i taktykę gry. Popracujemy nad 
kondycją i grą zespołową, a także nauczymy się trików znanych tylko zawodowcom. 

• Przygotowanie ogólnorozwojowe
• Przygotowanie kondycyjne
• Nauka i doskonalenie techniki
• Nauka i doskonalenie taktyki
• Zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów 

gry w piłkę nożną

• Mecze kontrolne
• Mecz „Mistrzów Piłkarskich”
• Doskonalenie poznanych elementów 

poprzez gry i zabawy
• Umiejętność doboru właściwego sprzętu 

piłkarskiego (piłka, buty, ochraniacze)

• Wdrożenie do systematycznego 
uprawiania piłki nożnej

• Kształtowanie charakteru w dążeniu  
do osiągniecia wyniku

• Zasady fair play 
• Analiza zapisu wideo

PROGRAM OBOZU:

PIŁKA NOŻNA:

• Pływanie - zajęcia w wodzie i kapiele pod okiem  
ratownika WOPR

• Aerobik - ćwiczenia wykonywane w rytm muzyki kształtujące 
prawidłową postawę, wytrzymałość, skoczność, gibkość i siłę 

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej 
pomocy, zasady postępowania w nagłych przypadkach, będąc 
uczestnikiem wypadków i nie tylko NOWOŚĆ !!!

• Gry i zabawy - podchody, piłka siatkowa, koszykowa, nożna, 
kampa, badminton, tenis stołowy i ziemny, bilard, mini golf, 
łucznictwo i wiele innych

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Inne atrakcje - przejażdżka w kole za motorówką, skuterem 

wodnym, quadem, triatlon, rejs żaglówką, kajakarstwo, 
wycieczki piesze, dyskoteki, karaoke, ognisko z kiełbaskami

• Ognisko dla Rodziców *
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy 

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

O.W. GWAREK - OPIS OŚRODKA STR. 6

www.gwarekslesin.pl

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

Pod patronatem reprezentacji  

Polski Orłów Górskiego

od 1 kwietnia 2019 r. rusza szkółka 

piłkarska FRAJDY dla chłopców 

urodzonych w 2009 r. i młodszych.  

Zapisy od 1 kwietnia 2019 r.

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 1-3)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 6)�
* Ognisko dla Rodziców: 29.06; 13.07; 27.07.2019 r.

Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje na stronie internetowej  
www.frajda-sport.com.pl

wiek 7-10 lat

P O L E C A M Y  ! ! !

14 dni

Koszt obozu (14 dni):

1750 zł 
Ilość miejsc ograniczona !!!

TURNUSY:

1) 24.06. - 07.07.2019r.(14 dni)

2) 07.07. - 20.07.2019r. (14 dni)

3) 20.07. - 02.08.2019r. (14 dni)
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          O.W. GWAREK   O.W. GWAREK

              obóz  piłkarski           obóz kajakowo-rowerowy

wiek 10-16 lat

14 dni
Zapraszamy do wzięcia udziału w obozie kajakowo - rowerowym wszystkie dzieci i młodzież, którym pływanie kajakiem sprawia 
wielką FRAJDĘ, a ponadto pragną jeździć rowerem po tucholskich szlakach. Ciekawy program, piękne krajobrazy oraz czyste jezioro 
Śleniśkie zapewnią moc atrakcji i wspaniałe wspomnienia. 

Rowery: uczestnicy obozu zabierają swoje rowery� Prosimy, aby 
sprzęt był sprawdzony i perfekcyjnie przygotowany do sezonu, 
a na czas transportu właściwie zabezpieczony�

BLOK ZAJĘĆ Z KAJAKARSTWA:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
• Zasady bezpieczeństwa
• Budowa kajaku
• Technika wiosłowania
• Podstawowe manewry
• Zasady pływania kajakiem pojedynczo i w parach
• Podstawowe przepisy zawodów kajakarskich
• Zasady organizacji spływów kajakowych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
• Zapoznanie z przystanią oraz zasadami bezpieczeństwa podczas 

zajęć, pierwsza pomoc przedmedyczna
• Technika wsiadania i wysiadania z kajaku
• Technika wiosłowania i wykonywania manewrów
• Technika szybkiego zatrzymania kajaku oraz szybkiej zmiany 

kierunku płynięcia
• Technika wykonywania manewru ratunkowego w sytuacji 

„człowiek za burtą”
• Wycieczki, zawody, całodniowy spływ kajakowy

BLOK ZAJĘĆ ROWEROWYCH:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
• Przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa w ruchu 

rowerowym
• Budowa roweru, osprzęt rowerowy i jego prawidłowe 

zastosowanie
• Technika jazdy po drogach utwardzonych, technika jazdy 

terenowej
• Podstawowe zasady sprawdzania stanu technicznego roweru 

po zakończonej jeździe

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (SPRZĘT UCZESTNIKA):
• Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych
• Zasady prawidłowego przygotowania roweru do jazdy, 

wycieczki rowerowe - jazda po drogach utwardzonych oraz 
jazda terenowa

• Zawody rowerowe: jazda slalomem na czas, pokonywanie toru 
przeszkód

• Zasady konserwacji oraz sprawdzenie stanu technicznego 
roweru po zakończonej jeździe

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:
• Pływanie - zajęcia w wodzie i kąpiele pod okiem ratownika 

WOPR
• Aerobik - wykonywane w rytm muzyki ćwiczenia kształtujące 

prawidłową postawę, wytrzymałość, skoczność gibkość i siłę
• Gry i zabawy - podchody, piłka siatkowa, koszykowa, nożna, 

tenis ziemny, tenis stołowy kampa, badminton, mini golf, bilard, 
łucznictwo i wiele innych

• Wycieczka autokarowa całodniowa

• Inne atrakcje - przejażdżka quadem, przejażdżka w kole 
za motorówka, skuterem wodnym, triatlon, rejs żaglówką, 
kajakarstwo, wycieczki piesze, dyskoteki, karaoke, ognisko 
z kiełbaskami

• Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej NOWOŚĆ !!!
• Ognisko dla Rodziców *
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy 

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 15 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 4-6,  
gimnazjum i liceum)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 6)�
* Ognisko dla Rodziców: 29.06; 13.07; 27.07.2019 r.
Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje  
na stronie internetowej www.frajda-sport.com.pl

O.W. GWAREK - OPIS OŚRODKA STR. 6

www.gwarekslesin.pl

Koszt obozu:
1800 zł + koszt transporu roweru 150 zł

Ilość miejsc ograniczona !!!

P O L E C A M Y  ! ! !

TURNUSY:

1) 24.06. - 07.07.2019r.(14 dni)

2) 07.07. - 20.07.2019r. (14 dni)

3) 20.07. - 02.08.2019r. (14 dni)
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          O.W. GWAREK  O.W. GWAREK

                obóz  survivalowy      wczasy rodzinne

wiek 7-16 lat

Osoby ciekawe świata i dzikiej przyrody zapraszamy na FRAJDOWE obozy survivalowe. Dowiemy się jak zbudować szałas i rozpalić 
ognisko, a z jeziora złowić smaczną rybkę. Staniemy się odważniejsi i bardziej samodzielni. Pod okiem instruktorów popływamy 
w jeziorze, postrzelamy z łuków i pokonamy terenowe przeciwności. Otaczająca nas okolica odkryje swe tajemnice - tym, co będą jej 
ciekawi. Obcując z przyrodą poznamy rządzące nią zasady.

• Survival - zgłębianie tajemnic związanych z survivalem, nauka 
radzenia sobie w trudnych warunkach i nieprzewidzianych 
sytuacjach, nauka rozpalania ogniska, przyrządzania posiłków 
- kuchnia Robinsona� Przed nami budowa tratwy, szałasu, 
sposoby maskowania, budowa latawca, obozowego sztandaru 
i noce spędzone w namiocie (śpiwór uczestnika obozu),  
warty nocne�

• Wędkarstwo - przygotowanie do połowu, zapoznanie 
ze sprzętem, podstawowe zasady wędkarstwa (rodzaje ryb, 
przynęty, rzucanie spławika), poranne wędkowanie itp�

• Zajęcia terenowe - eskapady nad jezioro i do lasu, 
podchody, zajęcia z mapą i kompasem, określanie kierunków 
geograficznych i czasu słonecznego, szyfrowanie wiadomości

• Strzelanie z łuków i wiatrówki - nauka wyznaczania celu 
i obchodzenia się ze sprzętem i bronią, mini turniej strzelecki 
do celu nieruchomego i w ruchu

• Zawody sportowe - ćwiczenia sprawnościowe 
i wytrzymałościowe, triatlon, „Test Komandosa” 
i wiele innych

• Kajakarstwo - nauka i doskonalenie wiosłowania, 
wykonywanie manewrów, mini spływ kajakowy 
oraz zawody o „Mistrza obozu - Prawdziwego Twardziela”

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej 
pomocy przedmecycznej NOWOŚĆ !!!

• Łączność krótkofalowa - nauka wywoływania oraz komend

PROGRAM OBOZU:

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:

• Pływanie - zajęcia w wodzie pod opieka ratownika WOPR
• Aerobik - wykonywane w rytm muzyki ćwiczenia kształtujące 

postawę, wytrzymałość, skoczność, zwinnośc i siłę
• Gry i zabawy - piłka siatkowa, koszykowa, nożna, kampa, 

badminton, mini golf, tenis ziemny i stołowy, bilard, dartsy, 
przejażdżka quadem, przejażdżka w kole za motorówką

• Wycieczka autokarowa całodniowa

• Inne atrakcje - przejażdżka quadem, rejs żaglówką, rejs tratwą 
wykonaną podczas obozu, wycieczki piesze, dyskoteki, karaoke, 
ognisko z kiełbaskami

• Ognisko dla Rodziców *
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy 

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

ZAKWATEROWANIE:  
Uczestnicy obozu survivalowego zakwaterowani będą w domkach 4-6 osobowych na terenie O.W. GWAREK.

Uczestnicy muszą posiadać własny śpiwór, własne menaszki, scyzoryk oraz latarkę.

Koszt obozu (14 dni):

1800 zł 
Ilość miejsc ograniczona !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i liceum)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 6)�
* Ognisko dla Rodziców: 29.06; 13.07; 27.07.2019 r.

Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje na stronie internetowej  
www.frajda-sport.com.pl

O.W. GWAREK - OPIS OŚRODKA STR. 6

www.gwarekslesin.pl

P O L E C A M Y  ! ! !

z elementami łączności krótkofalowej i strzelectwa

14 dni

TURNUSY:

1) 24.06. - 07.07.2019r.(14 dni)

2) 07.07. - 20.07.2019r. (14 dni)

3) 20.07. - 02.08.2019r. (14 dni)
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Wypoczywaj rodzinniez FRAJDĄ !!!

          O.W. GWAREK  O.W. GWAREK

                obóz  survivalowy      wczasy rodzinne

P O L E C A M Y  ! ! !

 7dni
Wszystkich zmęczonych zgiełkiem miasta, spragnionych spokoju, bliskości natury, rodzinnego odpoczynku i sportowych wrażeń 
zapraszamy nad malownicze jezioro Ślesińskie w samym sercu lasu sosnowego. Kilka dni w O.W. Gwarek  sprawią, że Państwo 
i Państwa Pociechy wrócicie do rzeczywistości odprężeni i  w pełni zrealaksowani. Jak wypoczynek to tylko z FRAJDĄ !!!

WCZASY RODZINNE Z ELEMENTAMI ŻEGLARSTWA (1,5h dziennie): 

WCZASY RODZINNE Z ELEMENTAMI SURVIVALU (1,5h dziennie): 

Zajęcia praktyczne: zapoznanie z portem, przystanią i zasadami bezpieczeństwa, odejście 
od pomostu, nauka taklowania łodzi, kurs półwiatr, baksztag, fordewind, utrzymywanie 
i zmiana kursu, zwrot przez sztag i przez rufę, manewr „człowiek za burtą”, samodzielne 
żeglowanie półwiatrem lewego i prawego halsu, halsowanie, dowodzenie i kierowanie 
załogą, prace bosmańskie� Zajęcia teoretyczne: budowa 
jachtu, osprzęt, węzły, wiatry, podstawowe manewry, 
podstawy taktyki regatowej, zasady bezpiecznego żeglowania�

Survival - zgłębianie tajemnic związanych z survivalem, nauka radzenia sobie w trudnych 
warunkach i nieprzewidzianych sytuacjach, nauka rozpalania ogniska, tor przeszkód, 
wędkarstwo - przygotowanie do połowu, zapoznanie ze sprzętem, podstawowe zasady 
wędkarstwa (rodzaje ryb, przynęty, rzucanie spławika), patroszenie i przyrządzanie 
złowionych ryb, zajęcia w terenie: zajęcia z mapą i kompasem, 
określanie kierunków geograficznych i czasu słonecznego, 
strzelanie z łuków i wiatrówki�

Zapewniamy:

• 6 noclegów - domki 2-3-4-5 osobowe, pokoje typu studio (TV-SAT) 
wszystkie z łazienkami

• wyżywienie (śniadanie, obiad + deser, kolacja), turnus rozpoczyna się 
obiadem, a kończy śniadaniem ostatniego dnia

• 1 h / dziennie korzystania ze sprzętu rekreacyjnego: kajak lub rower wodny
• do dyspozycji gości obiekty sportowo-rekreacyjne (siłownia, ping-pong, 

tor przeszkód, boisko do piłki nożnej, siatkowej, badmintona, plac 
zabaw dla dzieci, mini golf, kręgielnia zewnętrzna, kort tenisowy���)

• organizator wypoczynku oferuje możliwość skorzystania z instruktora 
poszczegółnych dyscyplin sportowych (za dodatkową opłatą)

+ 550 zł od osoby
płatne przy rezerwacji  

min� 3 osoby

WCZASY RODZINNE Z ELEMENTAMI TENISA ZIEMNEGO (1,5h dziennie): 
Zajęcia praktyczne: gry i zabawy oswajające z piłką i rakietą (chwyt rakiety, prawidłowa 
postawa, sposoby poruszania się po korcie), nauka i doskonalenie podstawowych uderzeń 
(technika serwisu, bekhendu, forhendu), doskonalenie poznanych elementów w formie gry, 
turniej tenisa ziemnego, ćwiczenia koordynacyjne, poprawa gibkości, siły, wytrzymałości 
i szybkości� Zajęcia teoretyczne: przepisy gry w tenisa ziemnego, budowa rakiety i dobór 

sprzętu tenisa ziemnego, analiza zapisu wideo� 
Koszt każdej następnej godziny zajęć z instruktorem:
1 osoba - 100 zł;     2 osoby - 150 zł;     3 osoby - 180 zł 

+ 500 zł od osoby
płatne przy rezerwacji  

min� 3 osoby

+ 450 zł od osoby
płatne przy rezerwacji  

min� 3 osoby

ZAPRASZAMY !!!
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej na wypadek choroby  

lub losowego zdarzenia, płatne w dniu wykupienia wczasów przy jednorazowej wpłacie 
całkowitej kwoty (5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń)�

Ognisko z kiełbaskami dla Wczasów rodzinnych w każdym turnusie !!!

Koszt promocyjny pakietu:
od 850 zł / os.

dzieci do lat 3 - gratis  
dzieci 3-15 lat - 20% rabatu przy dwóch 

pełnopłatnych osobach dorosłych
Koszt skierowania dla Rodziny:  

Pokój 5 os. - 850 zł /os.
Pokój 4 os. - 900 zł /os.

Pokój 2 os. - 990 zł /os.
Pokój 3 os. - 950 zł /os.

1. 23.06 - 29.06 (7 dni)
2. 30.06 - 06.07 (7 dni)
3. 07.07 - 13.07 (7 dni)
4. 14.07 - 20.07 (7 dni)

5. 21.07 - 27.07 (7 dni)
6. 28.07 - 03.08 (7 dni)
7. 04.08 - 10.08 (7 dni)
8. 11.08 - 17.08 (7 dni)

TURNUSY:

Pakiet nie obejmuje transportu
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                        o
pis  ośrodka        obóz  rekreacyjno - sportowy

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Ośrodek Wypoczynkowy „Komandor” - dzieci będą mieszkały w w domkach murowanych 
o wysokim standardzie 2, 3, 4, 5, 6-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT� Posiłki trzy 
razy dziennie + deser (śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad: zupa podawana 
w wazach, a drugie danie na półmiskach)�
Na terenie obiektu znajdują się: specjalnie wydzielone i zagospodarowane boisko do siatkówki, 
koszykówki i kometki, miejsce przystosowane do organizacji zajęć z animacji dla dzieci 
i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, park siatkowy,  sala dyskotekowa, sale TV, Video-DVD, Internet 
bezprzewodowy WiFi, bezpłatny parking samochodowy, miejsce na ognisko i grilla� Na plaży 
znajduje się wydzielone miejsce dla gości Ośrodka oraz kąpielisko z ratownikiem WOPR� 
Wyżywienie zapewnia stołówka Ośrodka Wypoczynkowego KOMANDOR, serwująca tradycyjne 
dania kuchni polskiej� Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego z bardzo dużym wyborem 
dań i potraw oraz owoców i jogurtów, każdy znajdzie coś dla siebie�
WAŻNE INFORMACJE
Kadra: nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie starannie dobrana i wysoko kwalifikowana 
kadra instruktorsko-pedagogiczna: absolwenci AWF z wykształceniem pedagogicznym oraz osoby 
posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i profilowanych�
Warunki rezerwacji: wstępnej rezerwacji należy dokonać telefonicznie lub drogą internetową� 
Podstawą rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 800 zł w terminie 3 dni od daty dokonania 
rezerwacji oraz szczegółowe wypełnienie Umowy - Zgłoszenia wraz z kartą kwafilikacyjną zgodną 
z rozporządzeniem MEN i złożenie oryginału umowy w siedzibie biura w terminie 14 dni� Pozostałą 
kwotę należy wpłacić do: 07�06�2019 r�

Zapraszamy do wypoczynku w Pogorzelicy - nadmorskiej miejscowości położonej w środku lasu sosnowo-świerkowego, w bliskim 
sąsiedztwie dwóch jezior. Niepowtarzalne warunki krajobrazowe nad przepięknym polskim morzem, szeroka plaża z klifowym 
brzegiem oraz uzdrowiskowy mikroklimat - wszystko to sprawi, że wypoczynek wakacyjny oraz nawiązane przyjaźnie na długo 
pozostaną źródłem uśmiechu na twarzy każdego Dziecka !!!

www.owkomandor.pl     obejrzyj   ośrodek !!!

OŚRODEK WPOCZYNKOWY KOMANDOR      O.W. KOMANDOR

Cena zawiera: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie NNW transport, opiekę kadry 
instruktorsko - pedagogicznej, opiekę medyczną oraz program obozu�

Ognisko dla Rodziców: odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Komandor nad morzem:
Turnus: 1�) 06�07�2019 r� 2�) 20�07�2019 r�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej  
na wypadek choroby dziecka lub losowego zdarzenia,   

płatne w dniu wykupienia obozu przy jednorazowej wpłacie całej kwoty 
(5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń)� P O L E C A M Y  ! ! !

Organizator nie zapewnia noclegu Rodzicom!!!
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wiek 7-16 lat

polecany dla miłośników szumu fal i morskiej bryzy

14 dni

Koszt obozu (14 dni):

1880 zł 
Ilość miejsc ograniczona !!!

Miłośników morza, plaży i piasku w butach zapraszamy do Pogorzelicy. To tutaj pod opieką instruktorów popływamy w morzu, 
poszukamy bursztynów, odwiedzimy groźnego boga mórz oraz popłyniemy w rejs statkiem. Czyste nasycone jodem powietrze, 
różnorodność zajęć rekreacyjnych i wykwalifikowana kadra zagwarantują FRAJDOWY wypoczynek.

• Kąpiele w morzu - bezpieczeństwo zapewniają ratownicy 
WOPR

• Surfing - zabawa na desce i falach (ćwiczenia równoważne, 
próba wykorzystania  
siły fal i nie tylko)

• Gry i zabawy na plaży - ringo, badminton, frisbee, budowanie 
zamków z piasku - konkurs

• Aerobik - wykonywane w rytm muzyki ćwiczenia kształtujące 
postawę i nie tylko

• Gry i zabawy terenowe - poszukiwanie bursztynów 
o wschodzie Słońca, podchody, komandosi i wiele innych

• Zajęcia rekreacyjno - sportowe - piłka siatkowa, koszykowa, 
nożna, kampa i wiele innych

• Badminton - nauka gry i przepisów, gry singlowe i deblowe
• Neptunalia - zabawa na plaży przy muzyce, zaślubiny 

z morzem

• Warsztaty plastyczne - rysowanie, malowanie, zajęcia 
plenerowe

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej 
pomocy  NOWOŚĆ !!!

• Rejs statkiem po morzu
• Wycieczki piesze brzegiem morza - spacer promenadą, 

podziwianie zachodu Słońca, wizyta w latarni morskiej
• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Dyskoteki + karaoke
• Inne atrakcje - taniec, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, mini 

golf, ognisko z kiełbaskami
• Ognisko dla Rodziców *
• Zawody sportowe z nagrodami - dyplomy, medale, nagrody 

rzeczowe - każdy uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym 
upominkiem !!!

PROGRAM OBOZU:

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób  
w danej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i liceum)�

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej (str� 14)�

* Ognisko dla Rodziców: 06.07; 20.07.2019 r.
Zebranie przedobozowe dla rodziców: informacje na stronie internetowej  

www.frajda-sport.com.pl

OW KOMANDOR - OPIS OŚRODKA STR. 14 
www.owkomandor.pl

Ubezpieczenie NNW�
Opieka medyczna 24 h�

Transport: autokar klasy LUX�

P O L E C A M Y  ! ! !

TURNUSY:

1) 30.06. - 13.07.2019r. (14 dni)

2) 13.07. - 26.07.2019r. (14 dni)

OŚRODEK WPOCZYNKOWY KOMANDOR      O.W. KOMANDOR



PAF
O R Z E Ł

Piłkarska Akademia Futbolu Orzeł
Honorowy Patronat Reprezentacji Orłów Górskiego

Adres biura:
ul. Okopowa 25A
01-059 Warszawa

Nr telefonów:
tel. 602 32 05 06 
tel. 531 07 05 07 

www.paforzel.com.pl
biuro@paforzel.com.pl

treningi mecze turnieje zgrupowania obozy

Grupy:
5-6 lat
7-8 lat
9-10 lat

Zapisy 
już trwają!

Miejsce:
OSiR Żoliborz
ul. Potocka 1 

Warszawa

Treningi:
Wtorek - Czwartek
16:00 - 18:00

Piłkarska Akademia Futbolu ORZEŁ została utworzona, by każde dziecko mogło spróbować swoich sił w piłce nożnej. 
By  mogło nauczyć się oraz doskonalić grę pod okiem wspaniałych trenerów - byłych piłkarzy. Jest to Akademia dla 
każdego bez wyjątku, zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Każdy będzie mógł wziąć udział w treningach piłkarskich 
oraz grać na prawdziwym boisku w duchu sportowej rywalizacji przy aplauzie kibiców.

Paweł Stacho
Były zawodnik Reprezentacji Polski Juniorów 
U-16, U-17. Jako Senior reprezentował barwy 
klubów: Stali Mielec oraz Legii Warszawa. 
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego 
w  Warszawie. Obecnie trener piłki nożnej, 
nauczyciel i pedagog.

O Akademii

Cele akademii

Trener - koordynator

Honorowy patronat nad Piłkarską Akademią Futbolu Orzeł 
objęła Reprezentacja Polski Orłów Górskiego, której twórcą 
był wspaniały i najlepszy polski trener Kazimierz Górski.

Patronat honorowy

Wychowawczo – edukacyjne:
-  promowanie prawidłowego rozwoju poprzez sport, 

rekreację i edukację
-  kształtowanie właściwych zachowań, nawyków 

prawidłowej postawy zgodnej z zasadami FAIR PLAY, 
-  dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, motoryczny,  

psychiczny, moralny oraz higienę osobistą
-  promowanie zdrowego stylu i trybu życia
-  kształtowanie cierpliwości w dążeniu do celu
-  nauka współpracy w grupie - drużynie

Sportowe:
-  nauka i rozwijanie umiejętności gry w piłkę nożną
-  kształtowanie sprawności ogólnej
-  indywidualizacja rozwoju zawodników
-  umożliwienie udziału w zajęciach wszystkim dzieciom 

bez wyjątku - nie zważając na talent czy predyspozycje
-  grupy wiekowe 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat
-  zachęcenie Rodziców / Opiekunów do włączenia się 

w prawidłowy rozwój swoich dzieci poprzez sport
-  promowanie Polski na arenie międzynarodowej  

poprzez udział w turniejach, meczach i zgrupowaniach

Wychowawczo – edukacyjne:

Sportowe:

Zajęcia  - treningi piłki nożnej odbywać się będą na obiektach 
RKS Marymont, przy ulicy Potockiej 1 w Warszawie.
Dni oraz godziny zajęć dla każdej kategorii wiekowej znajdą 
Państwo na stronie internetowej Piłkarskiej Akademii 
Futbolu Orzeł www.paforzel.com.pl lub mogą Państwo 
uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 
602-32-05-06 oraz 531-07-05-07

Miejsce i terminy zajęć

www.paforzel.com.pl

Paweł Stacho



Koszt obozu 1750 zł
14 dni

• Przygotowanie ogólnorozwojowe
• Przygotowanie kondycyjne
• Nauka i doskonalenie techniki
• Nauka i doskonalenie taktyki
• Zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów gry w piłkę nożną
• Mecze kontrolne
• Mecz „Mistrzów Piłkarskich”
• Doskonalenie poznanych elementów poprzez gry i zabawy
• Umiejętność doboru właściwego sprzętu piłkarskiego  

(piłka, buty, ochraniacze)
• Wdrożenie do systematycznego uprawiania piłki nożnej
• Kształtowanie charakteru w dążeniu do osiągniecia wyniku
• Zasady fair play 
• Analiza zapisu wideo
• Trening z zaproszonym Gościem - byłym piłkarzem

Paweł Stacho trener piłki nożnej, absolwent AWF Warszawa, były zawodnik  Reprezentacji Polski Junioarów oraz Legii Warszawa

Program obozu:

Profesjonalny 
obóz piłkarski

Piłkarska Akademia Futbolu "Orzeł" zaprasza wszystkich młodych adeptów 
piłki nożnej (chłopców i dziewczęta, bez wyjątku) na profesjonalny obóz, 

organizowany pod okiem najlepszych trenerów młodzieżowej piłki nożnej. 
Obóz ma charakter rekreacyjno-sportowy, a program został tak ułożony,  

aby każdy z uczestników skorzystał jak najwięcej.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel:
22 621 81 82, 600 55 15 15, 602 32 05 06

TURNUSY:
1) 24.06.-07.07.2019r.(14 dni)
2) 07.07.-20.07.2019r. (14 dni)
3) 20.07.-02.08.2019r. (14 dni)

17
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     WYKAZ SPRZĘTU     HARMONOGRAM DNIA

W SEZONIE LETNIM:
• 2 żaglówki typu Omega
• 2 żaglówki typu Orion
• 10 łódek typu Optymist
• Skuter wodny 280 KM
• 2 łodzie motorowe z silnikiem 40 KM i 50KM
• 3 łodzie wiosłowe z silnikiem 4 KM i 5 KM 

oraz silnikiem elektrycznym
• 1 ponton z silnikiem 15 KM
• 20 kajaków dwuosobowych
• 40 desek windsurfingowych + pędniki 

(o różnej powierzchni żagli)
• 100 pianek windsurfingowych - zapewniających dzieciom 

ciepło podczas zajęć
• 150 kamizelek ratunkowych - zawsze używanych podczas zajęć 

w wodzie, instruktorzy prowadzący zajęcia ze sportów wodnych 
są dodatkowo ratownikami WOPR, przez co zapewniamy 
dzieciom maksimum bezpieczeństwa

• sprzęt ratunkowy - 2 bojki ratunkowe SP1, 2 rzutki ratunkowe, 
bojki do wyznaczania kąpieliska 20 sztuk, 
8 kół ratunkowych, apteczki pierwszej pomocy

• 2 QUADY - nowość !!!
• koło do ciągnięcia za motorówką
• krótkofalówki - zapewniające łączność między kadrą 

instruktorsko - pedagogiczną
• 60 rakiet tenisowych + 100 piłeczek tenisowych - 

do zajęć z tenisa ziemnego
• 20 rakietek do tenisa stołowego + 50 piłeczek - do zajęć z tenisa 

stołowego
• piłki siatkowe, koszykowe, nożne - do zajęć z zespołowych gier 

sportowych
• piłki gumowe (do zabaw w wodzie), 5 ring, 

koła hula - hop itp�
• 12 kijów do unihokeja + bramki - do gry rekreacyjnej 

w unihokeja
• bramki do piłki nożnej
• piłkarzyki świetlicowe duże
• sprzęt Hi-Fi z nagłośnieniem do karaoke
• 150 koszulek znaczników zapewniających uczestnikom 

bezpieczeństwo podczas zajęć z rowerów
• łuki 8 szt�, 4 tarcze, 32 strzały

DODATKOWO W SEZONIE ZIMOWYM:
• 40 desek snowboardowych z butami, rozmiary dla każdego 

dziecka, do nauki snowboardu na obozie sportów zimowych
• 40 tyczek i bramek narciarskich
• 15 bramek snowboardowych
• 30 sanek - do zajęć z saneczkarstwa i 30 sanek „jabłuszek”

Od początku organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży Biuro Podróży Frajda dysponuje własnym sprzętem rekreacyjno-
sportowym i asekuracyjnym, udostępnianym w całości naszym młodym obozowiczom BEZPŁATNIE. Każdego roku ilość, rodzaj 
i typ sprzętu jest regularnie powiększana, na który obecnie składają się:
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8:00 Apel poranny

8:05 - 8:40 Zajęcia poranne

8:40 - 9:00 Mycie i sprzątanie

9:00 - 9:30 Śniadanie

9:30 - 10:00 Przygotowanie do zajęć

10:00 - 13:30 Zajęcia programowe w grupach

13:30 - 14:00 Obiad

14:00 - 15:45 Odpoczynek

15:45 - 16:00 Podwieczorek

16:00 - 18:30 Zajęcia programowe w grupach

19:00 - 19:30 Kolacja

20:00 - 21:30 Zajęcia programowe w grupach 
(quizy, gry i zabawy, dyskoteki, 

ogniska, wykłady)

21:30 - 22:00 Toaleta wieczorna

22:00 - 8:00 Cisza nocna

Godz. Grupa Temat zajęć

8:05

1 grupa Gimnastyka

2 grupa Pływanie

3 grupa Tenis ziemny

4 grupa Aerobik

5 grupa Pływanie

6 grupa Jogging

10:00

1 grupa Żeglarstwo

2 grupa Kajaki

3 grupa Windsurfing

4 grupa Rowery

5 grupa Kąpiel w jeziorze

6 grupa Gry i zabawy ruchowe

16:00

1 grupa Gry i zabawy ruchowe

2 grupa Żeglarstwo

3 grupa Kajaki

4 grupa Windsurfing

5 grupa Rowery

6 grupa Kąpiel w jeziorze

20:00 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupa Wykład z żeglarstwa

Kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej  

na obozach FRAJDY

BĄDŹ BEZPIECZNY Z FRAJDĄ !!!

NOWOŚĆ !!!

przykładowy plan dnia

przykładowy blok zajęc 
obozu sportów wodnych



	  

Paweł Stacho - założyciel Biura Podróży FRAJDA, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie, wieloletni nauczyciel oraz trener piłki nożnej� Przygodę z piłką nożną rozpoczął 
jako młodzik w drużynie Stali Mielec� Jego talent i ciężka praca zostały zauważone przez trenera 
Kadry Polski Juniorów - otrzymuje powołanie do Reprezentacji Polski - marzenie każdego młodego 
piłkarza w kraju� Już jako senior był przez wiele sezonów zawodnikiem Legii Warszawa, jednej 
z najlepszych drużyn w Polsce� Dobrze zapowiadającą się karierę sportową przerwała jednak 
poważna kontuzja, która spowodowała wycofanie się ze sportu wyczynowego� Obecnie czynny 
zawodowo nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, nie rozstał się 
z piłką nożną – prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w warszawskich klubach 
oraz szkołach� Świetny wychowawca i organizator, tworzy biuro podróży, które 
doskonale zna potrzeby i wymagania swoich Klientów, a obecnie Piłkarską 
Akademię Futbolu PAF Orzeł dla wszystkich dzieci, propagując i zachęcając 
do gry w piłkę nożną, stawiając cele zarówno wychowawczo-edukacyjne, 
jak i sportowe�

Biuro Podróży FRAJDA dla dzieci i młodzieży zostało założone w 1998 r� Od początku swojej 
działalności za główny cel postawiliśmy sobie organizację aktywnego wypoczynku poprzez sport, rekreację i turystykę� Specjalizujemy się 
w organizowaniu obozów letnich sportowo-rekreacyjnych, obozów zimowych narciarsko-snowboardowych, wycieczek szkolnych, białych 
i zielonych szkół, imprez na życzenie oraz profilowanych obozów o specjalizacji sportowej, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz wczasów 
rodzinnych� Zapewniamy wysoką jakość naszych usług� Cechuje nas profesjonalizm i solidność� Dbamy o dobro naszych Klientów, dlatego 
każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie i bardzo dokładnie� Dokładamy wszelkich starań, 
aby nasza oferta z roku na rok była bardziej atrakcyjna� Dzięki rzetelności i ciężkiej pracy 
zyskaliśmy olbrzymią sympatię i uznanie wśród Dzieci, Rodziców, Nauczycieli i instytucji w kraju 
i za granicą�

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę 
w zakresie: obozów, kolonii, wycieczek szkolnych, zielonych i białych szkół, zajęć sportowo-
rekreacyjnych, wczasów zarówno w kraju jak i za granicą, konferencji, wesel, bankietów, 
wyjazdów integracyjnych, imprez okolicznościowych itp� 

PAF
O R Z E Ł

ul. Okopowa 25A
01-059 Warszawa
tel.: 22 621 81 82
tel.: 600-55-15-15; 787-77-31-31
e-mail: frajda@frajda-sport.com.pl

www.frajda-sport.com.pl
Bank Millennium 
nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0003 2641 1049

B i u r o  P o d r ó ż y  F r a j d a  s p .  z  o . o . 

TERAZ CZEKAMY RÓWNIEŻ NA CIEBIE!!!


