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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.

ZAJE ̨CIA 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, 7-8 i liceum) 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.

OPIEKAMEDYCZNA: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 zgodny ze wcześniej dostarczonym zaświadczeniem lekarskim, 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 KONTROLUJA ̨CY: Od początku działalności Biura każdy obóz zgłaszany był do Kuratorium Oświaty,
jako organu nadzorującego. 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 opłaty związane z transportem z Warszawy i Łodzi (w przypadku innych miast, koszt transportu
wynosi od 50 zł do 200 zł w zależności od odległości - tabele dotyczące wyjazdów z innych miast Polski zostaną przesłane
na prośbę zainteresowanego. Istnieje możliwość dowiezienia dziecka we własnym zakresie na miejsce obozu),
zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką kadry instruktorsko - pedagogicznej oraz medycznej, ubezpieczeniem NNW (10.000
zł) i programem.Wprzypadku programu uczestnicy nie ponoszą już żadnych dodatkowych !!!

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

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



Rabat 50 zł dla stałych klientów - pobyt na trzech obozach z FRAJDĄ pod rząd:
LATO 2019 - ZIMA 2020 - LATO 2020.

Rabat 50 zł dla rodzeństwa - 50 zł dla każdego dziecka

ZABIERZ PACZKE ̨NAWAKACJE - dzieci, które zachęcą swoich przyjaciół - nowe osoby na wyjazd
z FRAJDĄ w sezonie LATO 2021 otrzymają od nas rabat w wysokości:
- za 2 osoby - 5% wartości obozu,
- za 4 osoby - 10% wartości obozu,
- za 6 osób - 20% wartości obozu,
- za 8 osób - 30% wartości obozu,

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 1 500 zł - 50 zł rabatu na obóz
- wartość imprezy: 1 501 zł - 5 000 zł - 5% rabatu na obóz
- wartość imprezy: 5 001 zł - 8 000 zł - 15% rabatu na obóz

REZERWACJE:
1. Zgłoszenie telefoniczne:
tel. kom.: 600 55 15 15, 787 77 31 31, 602 32 05 06

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

Podstawą rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł w terminie 3 dni od daty dokonania
rezerwacji oraz przesłanie w terminie 14 dni drogą pocztową tradycyjną szczegółowo wypełnionej
Umowy - Zgłoszenie wraz z kartą kwalifikacyjną zgodną z rozporządzeniem MEN (wymagany
oryginał), przez prawnych Opiekunów, a w przypadku przyjmowania leku przez Dziecko, należy
dostarczyć zaświadczenie lekarskie dotyczące dawkowania leku.

Płatność za obóz będzie odbywać się w czterech transzach:

Bon Turystyczny - w przypadku skorzystania, należy go dostarczyć do dnia 11.06.2021r.

I rata: Luty 2021: 300 zł zadatku,
II rata: 11 Kwiecień 2021r. 500 zł

III rata: do 11 Maja 2021r. 500 zł
IV rata: do 11 czerwca 2021r. pozostała kwota oraz bon



Pracodawca dofinansowuje wyjazdy?
Nie ma problemu, wystawimy stosowną fakturę!!!

Nie wiesz czy Twój pracodawca zwraca pieniądze za wyjazdy? Szczegółowe
zasady regulujące dysponowanie środkami funduszu socjalnego
powinny być określone przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS.

Bon turystyczny wspiera polskie rodziny i jednocześnie
branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

To dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł
na każde dziecko, który można wykorzystać,

aż do końca marca 2022 roku

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST BON TURYSTYCZNY?
Z bonu turystycznego skorzystasz, jeśli posiadasz co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł.
Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje więcej, bo aż 1000 zł.
Podobnie jak w programie „Rodzina 500 Plus”, bon przysługuje niezależnie |od
poziomu dochodów. Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal
6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

JAK PŁACIĆ BONEM TURYSTYCZNYM?
Bon okazujesz podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.
Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces płatności
odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji
salda oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie
płatności za usługę. Możesz płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania
środków, jednak nie dłużej niż do 31marca 2022 roku. Macie mnóstwo czasu, by
cieszyć się wspólnymi wyjazdami!

Informacje pochodzącą
ze strony:

https://bonturystyczny.polska.travel/



W zeszłym sezonie LATO 2020Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem

Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym nasze biuro wprowadziło procedury zgodne
z wytycznymi, które służyły ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i

młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego
w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

A tak naprawdę nie różniły się niczym, od tego co było przestrzegane
odkąd nasze biuro istnieje,

czyli od 21 lat - dla bezpieczeństwa Państwa
największych skarbów - DZIECI !!!



DR Paweł Stacho
Prezes Biura Podróży FRAJDA

To On wraz ze swoim Zespołem jest Organizatorem i kierownikiem obozów. Nauczyciel
Dyplomowany z ukończonym kursem Zarządzania Oświatą, Manager MBA, trener piłki nożnej
UEFA A, 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.

MGRMaciej Łukasiewicz
Absolwent AWF. Dyrektor szkoły podstawowej. Ratownik WOPR, instruktor: motorowodny,
windsurfingu, żeglarstwa, pływania, gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, snowboardu. Prowadzi
zajęcia z windsurfingu i żeglarstwa. Pełni funkcję kierownika obozu. Zarządza szkołą oraz prowadzi
zajęcia z wychowania fizycznego.

KAROLINA FIDYT - LEKS
Absolwentka AWF - ratownik WOPR, instruktor: motorowodny, tenisa ziemnego, fitness, tańca,
narciarstwa, gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, pływania, gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw
terenowych. Na co dzień pracuje z dziećmi, prowadzi zajęcia w klubach fitness. Pełni funkcję
kierownika obozu.

JAKUB CZARNECKI
Student AWF. Instruktor i miłośnik rowerów, kajakarstwa, windsurfingu, piłki nożnej, siatkowej,
koszykowej, tańca oraz snowboardu. Pełni funkcję wychowawcy. Na co dzień prowadzi zajęcia
z dziećmi i młodzieżą.

MariaMikucka
Wychowawca kolonĳny, instruktor siatkówki, fitness oraz gier i zabaw. Prowadzi zajęcia
artystyczno-ruchowe, takie jak taniec, aerobik, gimnastykę gry i zabawy. Na co dzień jest trenerem
siatkówki dzieci i młodzieży w klubie sportowym Legia Warszawa.

Weronika Dobrogost
Absolwentka AWF - kierownik, 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 kierownika, wychowawcy-instruktora. Na co dzień
pracuje z dziećmi.

ZUZANNA DUMA
Studentka AWF.Wychowawca kolonĳny, instruktor: gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, pływania,
kajakarstwa, piłki siatkowej oraz gier i zabaw terenowych. Na co dzień pracuje z dziećmi, prowadzi
zajęcia z plastyki oraz gier i zabaw ruchowych.

Elżbieta
rawa-wiśNIEWSKA
Dyplomowana
pielęgniarka.
Na codzień pracuje
w szkole sportowej
podstawowej.

danuta
gradowska
Dyplomowana
pielęgniarka.
Na codzień pracuje
i opiekuje się dziećmi
w szkole
podstawowej.

MARTAMARZEC
Dyplomowana
pielęgniarka.
Na codzień pracuje
w szpitalu i opiekuje
się dziećmi w szkole
podstawowej.



Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „GWAREK”
w Ślesinie z bezpośrednim dostępem do ciepłego 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:
Ognisko dla Rodziców odbędzie się w Ośrodku
Wypoczynkowym Gwarek nad Jeziorem Ślesińskim
w przypadku zniesienia obostrzeń.

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.



• 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, piłkarzyki stołowe,
dartsy, ognisko z kiełbaskami

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników

10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• 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 FRAJDA 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
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

• 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

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (7
dni)

1 580 zł
Ilość miejsc ograniczo

na !!!

Koszt obozu (14 dni)

2 040 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)
4. 01.08.-07.08.2021r. (7 dni)

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.



• Dzień Piosenki - nauka obozowych piosenek, karaoke -
śpiewać każdy może... jeden lepiej, drugi gorzej. …Jesteśmy
jagódki, małe jagódki…

• Baśnie, bajki i bajeczki - wieczorne czytanie, zagadki,
quizy i konkursy

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

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

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób

Na jedną grupę obozową przypada
min. 2 wychowawców

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• Windsurfing - podstawy, oswojenie się z sprzętem
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne - będziemy uczyć się grać

w piłkę siatkową, koszykową, nożną, tenisa ziemnego,
badmintona, kampę, mini golfa oraz dwa ognie. Pokonamy
tor przeszkód i powalczymy o medale w „Mojej Pierwszej
Wielkiej Olimpiadzie”

• W „Krainie Leśnych Ludków” - pójdziemy do lasu na
smerfowe jagody, poszukamy ukrytych skarbów i domków
krasnoludków oraz leśnych skrzatów

• Wyprawa na dziki zachód - przed nami przygody i zajęcia
w wiosce indiańskiej, budowa szałasów, polowanie na rumaka
„wizyta w stajni i przejażdżka w siodle”, nauka maskowania,
zbieranie amuletów, konkurs o tytuł „Wodza Indian”

• Piraci z Karaibów - okrętem pełnym piratów wyruszymy
w daleki rejs po „Morzu Karaibskim”, poznamy historię
legendarnych wielkich marynarzy, poszukamy sztabek złota
na wyspie skarbów oraz urządzimy bal piratów

• Warsztaty artystyczne - rysowanie, malowanie, zabawy w
wycinanki, origami i papierowe rzeźby, a także lepienie zmasy
solnej włączając w to dary lasu i nie tylko…

• Dzień Magii - „Hokus Pokus” poznamy magiczne zaklęcia,
może nauczymy się latać na miotle, czarować i spełniać
marzenia

• ABC każdego porządnego obozowicza - „Tańcowała
Igła z Nitką” przyszywamy guziki i wiążemy sznurowadła

• „Mniam Mniam” - czyli jak zachować się przy stole, przed
nami konkurs czystości i zasad savoir-vivre

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

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (7
dni)

1 340 zł
Ilość miejsc ograniczo

na !!!

Koszt obozu (14 dni)

1 840 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)
2. 01.08.-07.08.2021r. (7 dni)

Czarodziejska różdżka, leśne duszki, tajemnicze wyprawy i indiańskie plemiona, należeć będą do codzienności.
W otoczeniu gęstych lasów i czystego Jeziora Ślesin, pod opieką doświadczonej kadry i wśród rówieśników przeniesiemy się
w nieznane krainy i przeżyjemy niezapomniane chwile. To tutaj zmienimy się w tropicieli przygód, poszukamy kryjówek
krasnoludków, przemierzymy leśne ścieżki i pożeglujemy jak prawdziwi piraci . Akademia pełna gier i zabaw, pozwoli nam spędzić
miło czas, o jakim od dawna marzyliśmy !!!



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

• Prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa oraz
zdrowego trybu życia

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

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

• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy
uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób

w danej kategorii wiekowej 16 - 18 lat

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• 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 FRAJDA 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
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

• 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

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (7
dni)

1 580 zł
Ilość miejsc ograniczo

na !!!

Koszt obozu (14 dni)

2 040 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)
4. 01.08.-07.08.2021r. (7 dni)

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.



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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową
postawę i sylwetkę

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs
udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Inne atrakcje - przejażdżka quadem, przejażdżka w kole

za motorówką, triatlon, wycieczki piesze, dyskoteki,
karaoke, cymbergaj, piłkarzyki stołowe, dartsy, ognisko
z kiełbaskami

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

BLOK ZAJĘĆMOTOROWODNYCH:

zajęcia teoretyczne:

• przepisy ruchu wodnego, zasady bezpieczeństwa
w ruchu wodnym.

• budowa łodzi i skutera, osprzęt i jego prawidłowe
zastosowanie

• Technika pływania „jazdy” po wodzie
• podstawowe zasady sprawdzania stanu technicznego

skutera i łodzi motorowej po zakończonej jeździe
• technika pływania łodzią motorową, łodzią z silnikiem

zaburtowym

zajęcia praktyczne (sprzęt organizatora):

• zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek
motorowodnych

• zasady prawidłowego przygotowania skutera
do pływania

• jazda terenowa - poznanie akwenu wody stałej
• technika manewrów ratunkowych
• technika szybkiego zatrzymania
• technika wsiadania i zsiadania
• Zasady bezpieczeństwa
• Budowa skutera, łodzi motorowodnej
• Technika pływania
• Podstawowe manewry
• Zasady pływania łodzią z silnikiem
• Podstawowe przepisy wodne

Istnieje możliwość ukończenia kursu
sternika motorowodnego w terminie
01.-07.08.2021r. Informacje o kursie

zostaną przekazywane zainteresowanym

PROGRAMOBOZU:

•

Zapraszamy do wzięcia udziału w obozie motorowodnym wszystkie dzieci i młodzież. Tam, gdzie wpłyniemy
skuterem nie dojdziemy pieszo, a manewrowania łodzią nie zastąpi żaden inny pojazd napędzany mechanicznie. Zarówno w jednym jak i w drugim
przypadku jesteśmy zdani na siłę silnika i swojego doświadczenia. Bardzo ciekawy program rekreacyjny, przepiękne krajobrazy
oraz czyste jezioro Ślesin zapewnią moc atrakcji i wspaniałych wspomnień. A pływanie skuterem wodnym i łodzią z silnikiem dostarczą niezapomnianej FRAJDY !!!

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)
4. 01.08.-07.08.2021r. (7 dni)



• 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, piłkarzyki stołowe,
dartsy, ognisko z kiełbaskami

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

PIŁKA NOŻNA:

• 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 osiągnięcia wyniku
• Zasady fair play
• Analiza zapisu wideo

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:

• Pływanie - zajęcia w wodzie i kąpiele 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...

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

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (14 dni)

1 840 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 10.07.-23.07.2020r. (14 dni)
2. 23.07.-05.08.2020r. (14 dni)
3. 05.08.-12.08.2020r. (8 dni)

Wszystkich piłkarzy urodzonych w 2011 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.

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)



MODA I URODA:
• Zasady prawidłowego i zdrowego odżywania się
• Podstawy kosmetyki - domowe sposoby dbania o urodę, wykłady o

pielęgnacji skóry twarzy i nie tylko
• Savoir vivre u współczesnej nastolatki
• Zajęcia fitness i siłownia
• Choreografia - zasady poruszania się po wybiegu; utrzymywania

prawidłowej postawy ciała
• Warsztaty stylowej nastolatki - jak ubierać się z klasą
• Zajęcia z autoprezentacji i kreowania wizerunku
• ABC urody - jaka ̨„pora ̨roku” jesteś?
• Warsztaty makĳażu i manicure
• Konkurs na najpiękniejsza ̨metamorfozę
• Na zakończenie pokaz mody z udziałem uczestniczek

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 15 osób w danej kategorii wiekowej

(10-12 lat lub 13-16 lat)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

TANIEC:
• Elementy tańca nowoczesnego i hip - hopu
• Układy solowe i formacyjne
• Sztuka improwizacji i swobodnego wyrazu tanecznego
• Figury cheerleaders
• Ćwiczenia koordynacyjne i rozluźniające
• Aerobik - ćwiczenia przy muzyce
• Udział w sesji fotograficznej - taneczna sesja
• Turniej tańca: indywidualnego, duety i formacje

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:
• Kąpiele w jeziorze pod okiem ratownika WOPR
• Gry i zabawy na plaży - ringo, badminton, frisbee itp.
• Gry i zabawy -podchody, piłka nożna, siatkowa, koszykowa, bilard,

tenis ziemny i stołowy, Kampa itp.
• Kajakarstwo - nauka i doskonalenie wiosłowania, rejsy po jeziorze

Ślesin w odległości bezpiecznej od brzegu
• Rejs żaglówką typu Omega
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej pomocy,

zasady postępowania w nagłych przypadkach, będąc uczestnikiem
wypadków i nie tylko.

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Inne atrakcje - przejażdżka quadem i przejażdżka w kole za

motorówka, skuterem wodnym, dyskoteki, karaoke,
• Ognisko z kiełbaskami
• Ognisko dla Rodziców*
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe każdy uczestnik

wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem i nie tylko !!!

PROGRAMOBOZU:

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)

Koszt obozu (14 dni)

1 940 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Wszystkich którzy kochają ruszać się w rytm muzyki i chcą doskonalić swoją technikę taneczną, a jednocześnie marzą
o karierze w wielkim świecie tańca, mody i urody zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju obóz. Na obozie tym nauczycie się,
że taniec to przede wszystkim świetna zabawa, w której odnaleźć może się każdy. Specjaliści od mody i makĳażu nauczą was,
jak prezentować się pięknie na wybiegu oraz poruszać się z gracją i wdziękiem. Nauka i przypomnienie zasad savoir vivre’u
pozwolą czuć się pewnie w każdej sytuacji oraz w świetle błysków fleszy i kamer.



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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową postawę i sylwetkę

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach

• Wycieczka autokarowa całodniowa

• Inne atrakcje - przejażdżka quadem, skuterem wodnym, przejażdżka w kole za motorówką,
triatlon, wycieczki piesze, dyskoteki, karaoke, cymbergaj, piłkarzyki stołowe, dartsy, ognisko
z kiełbaskami, ognisko dla Rodziców *

• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym
upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników
10 osób w danej kategorii wiekowej

(szkoła podstawowa: klasy 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW

Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX

Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,
szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast

opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

Zajęcia praktyczne z windsurfingu (1-2 godziny dziennie):

I. OSWOJENIE ZE SPRZĘTEM I ŚRODOWISKIEM:

• oswojenie z pędnikiem na lądzie: stawianie pędnika, pozycja
podstawowa w półwietrze, praca żagla na wietrze

• poruszanie się na desce bez pędnika, na wodzie: rozpoznanie
wyporności deski i akceptacji równowagi, wpadanie do wody,
wejście na deskę, holowanie deski

• zachowanie 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, powrót do brzegu w
warunkach bezwietrznych lub uszkodzonym pędnikiem

II. OSWOJENIE ZE SPRZĘTEM I ŚRODOWISKIEM:

• Sterowanie deską - przy wyluzowanym pędniku
• Start z półwiatru - z lądu i wody
• 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

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

• Budowa deski, osprzęt
• Bezpieczeństwo na wodzie
• Podstawowe manewry, wiatry i węzły

PROGRAMOBOZU:
Zajęciapraktyczne z żeglarstwa (1-2 godzinydziennie):

• 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
• regaty żeglarskie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
• budowa jachtu, osprzęt
• węzły, wiatry
• podstawowe manewry
• Podstawy taktyki regatowej, przepisy regatowe
• Zasady bezpiecznego żeglowania

BLOK REKREACYJNY

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



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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową postawę
i sylwetkę

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs udzielania
pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

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

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

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

wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników
10 osób w danej kategorii wiekowej

(szkoła podstawowa: klasy 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

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 sprawdzania stanu technicznego roweru po
zakończonej jeździe

BLOK ZAJĘĆ KAJAKARSTWA:

zajęcia teoretyczne:

• zasady bezpieczeństwa
• budowa kajaka
• budowa wiosła i zastosowanie
• 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
• technika wsiadania i wysiadania z kajaku
• technika wiosłowania i wykonywania manewrów
• technika szybkiego zatrzymania kajaku oraz szybkiej zmiany

kierunku płynięcia
• technika wykonania manewru ratunkowego w sytuacji „człowiek

za burtą”
• wycieczki, zawody i spływ kajakowy

PROGRAMOBOZU:

Zapraszamy do wzięcia udziału w obozie kajakowo - rowerowym wszystkie dzieci i młodzież. Tam, gdzie wpłyniemy
kajakiem nie dojdziemy pieszo, a jazdy rowerem nie zastąpi żaden inny pojazd napędzany mechanicznie. Zarówno w jednym jak i w drugim
przypadku jesteśmy zdani tylko na siłę własnych mięśni. Bardzo ciekawy program rekreacyjny, przepiękne krajobrazy
oraz czyste jezioro Ślesin zapewnią moc atrakcji i wspaniałych wspomnień.

Turnusy:

1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)

2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)

3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)



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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową
postawę i sylwetkę

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

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

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!
Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie

uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• 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 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 - nauka wyznaczania celu i obchodzenia
się ze sprzętem, 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”

• Kuchnia polowa - przygotowanie dań z niczego (sztuka
przetrwania w lesie)

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs udzielania
pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (14 dni)

1 840 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

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 zasady nią rządzące.

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-08.08.2021r. (14 dni)



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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową
postawę i sylwetkę

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs
udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

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

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

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!
Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie

uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

BLOK ZAJĘĆ TECHNICZNYCH:

• umiejętność rozpoznania drzew i drewna
• nauka układania drewna i sposoby suszenia
• cięcie drewna piłą „moja-Twoja”- praca w parach
• obróbka drewna - cięcie, szlifowanie, gładzenie, zbĳanie

i malowanie desek i listewek
• zbĳanie skrzynek na narzędzia i nie tylko…
• nauka posługiwania się wkrętarką, młotkiem, pilnikiem

oraz wkrętakiem
• nauka naprawy rowera

BLOK ZAJĘĆ KULINARNYCH:

• gotowanie zupy w kociołku na palenisku
• grillowanie i pieczenie kiełbasy
• komponowanie i wyrób surówek oraz deserów
• kiszenie ogórków i kapusty (każdy uczestnik wraca

z obozu z prezentem dla Rodziców…)
• lepienie pierogów

BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

• ścielenie łóżka
• nauka prania ręcznego
• utrzymywanie porządku
• nauka odkurzania

BLOK ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH:

• rysowanie panoramy wybrzeża J. Ślesin kredkami, węglem
grafitem, akwarelą

• wyroby z masy solnej oraz gliny podstawowych przedmiotów
potrzebnych do codziennej egzystencji

• zajęcia plenerowe z wykorzystaniem darów natury - makiety
i rękodzieła (liście, szyszki, kamienie, igliwie)

PROGRAMOBOZU:

Zapraszamy wszystkich młodych i najmłodszych do uczestnictwa w obozie techniczno - praktycznym, w którym
nauczymy się posługiwać motkiem, pilnikiem, wkrętarką i innymi podstawowymi narzędziami. Nauczymy siw wbĳać gwoździe,
wkręcać, śruby oraz wkręty. Nauczymy się też gotować, piec, grillować, nakrywać do stołu i zasad Savoir-vivre.

Nie będzie problemem po tym obozie naprawić czy napompować koło w rowerze. Zajęcia techniczno - praktyczne,
to podstawa egzystencji i w stopniu podstawowym samowystarczalności



Ośrodek - Pensjonat Markus nad Potokiem
dysponuje: sala taneczna, sala gimnastyczna, sala
dyskotekowa, sala TV, WiFi oraz w sezonie letnim specjalnie
wydzielonymi i w pełni zagospodarowanymi boiskami do: piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla
dzieci, basen zewnętrzny, staw zasilany wodą z potoku wraz z
plażą, zewnętrzna siłownia, miejsce na ognisko i grill.

Zakwaterowanie: uczestnicy zakwaterowani będą
w pokojach 3,4,5,6-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
TV SAT.

Wyżywienie: zapewnia stołówka Pensjonatu Markus nad
Potokiem, 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:
Ognisko dla Rodziców odbędzie się w Pensjonacie Markus nad
Potokiem w Przesiece k. Karpacza w przypadku zniesienia
obostrzeń.

W samym sercu Karkonoszy, istnieje malownicza miejscowość o nazwie Przesieka, a w niej wyjątkowe, magiczne
miejsce otulone majestatem gór, szumem drzew, pobliskiego potoku i zapachem lasu...



Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• Turystyka górska - piesze wycieczki po górach
• Prelekcja na temat bezpieczeństwa w górach
• Spacer doWodospadu Podgórnej
• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące

prawidłową postawę i sylwetkę
• Gry i zabawy terenowe - bieg na orientację,

podchody itp.
• Zajęcia rekreacyjno - sportowe - piłka siatkowa,

koszykowa, nożna, kampa i wiele innych
• Badminton - nauka gry i przepisów, gry singlowe

i deblowe
• Warsztaty plastyczne - rysowanie, malowanie,

zajęcia plenerowe
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs

pierwszej pomocy
• Zawody sportowe w duchu fair play
• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Dyskoteki + karaoke
• Inne atrakcje - taniec, tenis stołowy, bilard,

piłkarzyki, mini golf, ognisko z kiełbaskami
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!
• Ognisko dla Rodziców *

PROGRAMOBOZU:

Amatorów chodzenia po górach zapraszamy na obóz górski. Górskie powietrze, wędrówki szlakami, kąpiele w górskim
potoku, warsztaty plastyczne to tylko nieliczne atrakcje !!!!



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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową
postawę i sylwetkę

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

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

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

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• 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 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 - nauka wyznaczania celu i obchodzenia
się ze sprzętem, mini turniej strzelecki do celu nieruchomego
i w ruchu.

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

• Kuchnia polowa - przygotowanie dań z niczego (sztuka
przetrwania w lesie)

• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs udzielania
pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

• niewidzialne pismo - dyskretne przekazywanie informacji
• metody szukania poszlak, zabezpieczanie śladów
• wykorzystanie zdjęć satelitarnych
• Tajniacy – gra terenowa, w której trzeba wykazać

się przenikliwością i sprytem,
• Łamigłówki i zagadki logiczne

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (14 dni)

1 840 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)
3. 26.07.-01.08.2021r. (14 dni)

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 zasady nią rządzące.



Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

ZAJĘCIA TANECZNE:
• elementy tańca nowoczesnego i hip-hop'u
• elementy disco dance i pop
• układy solowe i formacyjne
• wprowadzenie do technik klasyczno-jazzowych
• sztuka improwizacji i swobodnego wyrazu tanecznego
• figury cheerleaders
• ćwiczenia koordynacyjne i rozluźniające
• Aerobik
• Stretching
• udział w projekcie fotograficznym - taneczna sesja dla

uczestników
• turniej tańca indywidualnego i w grupie.

ZAJĘCIA REKREACYJNE:
• Turystyka górska - piesze wycieczki po górach
• Prelekcja na temat bezpieczeństwa w górach
• Spacer do Wodospadu Podgórnej
• Gry i zabawy terenowe - bieg na orientację, podchody itp.
• Zajęcia rekreacyjno - sportowe - piłka siatkowa, koszykowa

nożna, kampa i wiele innych
• Badminton - nauka gry i przepisów, gry singlowe i deblowe
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej

pomocy
• Zawody sportowe w duchu fair play
• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Dyskoteki + karaoke
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!

PROGRAMOBOZU:

Wszystkich, którzy kochają ruszać się w rytm muzyki i chcą doskonalić swoja technikę taneczną, zapraszamy na jedyny w
swoim rodzaju obóz taneczny. Na obozach FRAJDY nauczycie się, ze taniec to przede wszystkim świetna zabawa, w której
może się odnaleźć każdy. Wykwalifikowana kadra zadba o to, aby każdy młody tancerz wrócił wzbogacony o znajomość
różnych stylów tańca. Taniec, rytm, muzyka i uśmiech z buzi Ci nie znika!



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.
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 ratownikiemWOPR.

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:
Ognisko dla Rodziców odbędzie się w Ośrodku
Wypoczynkowym KOMANDOR w przypadku zniesienia
obostrzeń.

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 wypoczynekwakacyjny oraz nawiązane przyjaźnie na długo pozostaną źródłemuśmiechu na twarzy każdego
Dziecka !!!



Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• 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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową
postawę i sylwetkę

• 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, zaślubin z

morzem
• Warsztaty plastyczne - rysowanie, malowanie, zajęcia

plenerowe
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej

pomocy
• Rejs statkiem po morzu
• Wycieczki piesze brzegiemmorza
• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Dyskoteki + karaoke
• Inne atrakcje - taniec, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, mini

golf, ognisko z kiełbaskami
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!
• Ognisko dla Rodziców *

PROGRAMOBOZU:

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



BLOK ZAJĘĆ Z FOTOGRAFII (sprzęt uczestnika):
• Czy telefonemmożna zrobić profesjonalne zdjęcie?

Sprawdzimy możliwości naszych telefonów. Nie jeden nas
zaskoczy!

• Podstawowe foto zasady - przysłona, ISO, czas
naświetlania, kompozycja, mocne punkty kadru, ostrość,
cięcie.

• nauka kompozycji, techniczne aspekty wykonywania zdjęć
• korzystanie z dodatkowych akcesoriów fotograficznych
• makrofotografia
• znaczenie koloru w fotografii
• Fotograficzne eksperymenty - malowanie światłem,

triki znanych fotografów, fotografia krajobrazu, martwa
natura i portrety, zabawa z czasem naświetlania, kreatywny
autoportret

• Akcesoria fotograficzne tanim kosztem

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 10 osób w danej kategorii wiekowej
(szkoła podstawowa: klasy 4-6, 7-8 i liceum)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

• 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

• Aerobic - ćwiczenia przy muzyce kształtujące prawidłową
postawę i sylwetkę

• 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, zaślubin z

morzem
• Warsztaty plastyczne - rysowanie, malowanie, zajęcia

plenerowe
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurrs pierwszej

pomocy
• Rejs statkiem po morzu
• Wycieczki piesze brzegiemmorza
• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Dyskoteki + karaoke
• Inne atrakcje - taniec, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, mini

golf, ognisko z kiełbaskami
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe - każdy

uczestnik wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem !!!
• Ognisko dla Rodziców *

PROGRAMOBOZU:

Miłośników fotografii zapraszamy do Pogorzelicy. To tutaj pod opieką instruktorów nauczymy się dobrze kadrować,
doświetlać zdjęcia, aby mogły one nas zachwycać w rodzinnych albumach. Po zajęciach z fotografii popływamy
wmorzu, poszukamy bursztynów, odwiedzimy groźnego bogamórz oraz popłyniemy w rejs statkiem. Czyste nasycone jodem
powietrze, różnorodność zajęć rekreacyjnych i wykwalifikowana kadra zagwarantują FRAJDOWYwypoczynek.



Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 15 osób w danej kategorii wiekowej

(7 - 11 lat lub 10-12 lat lub 13-16 lat)

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

SPORTYWALKI:
• Nauka koncentracji i utrzymania równowagi wewnętrznej
• Ćwiczenia usprawniające szybkość, zwinność i koordynację ruchową
• Przygotowanie kondycyjne
• Elementy samoobrony - techniki obrony przed atakiem
• Metody uwalniania z uchwytów
• Nauka padów
• Podstawowe kopnięcia, uniki, poruszanie i przejścia
• Uderzenia i kopnięcia w tarcze
• Aeroboxing - ćwiczenia wykonywane w rytm muzyki
• Podstawy akrobatyki - dla odważnych trudniejsze figury!!!
• Przybliżenie kultury dalekiego wschodu poznanie etyki i prezentacji

wartości wschodnich wojowników
• Pokazy i treningi pod nadzorem instruktorów

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:
• Kąpiele wmorzu - bezpieczeństwo zapewniają ratownicy WOPR
• Gry i zabawy na plaży - ringo, badminton, frisbee itp.
• Gry i zabawy -podchody, piłka nożna, siatkowa, koszykowa, bilard,

tenis ziemny i stołowy, Kampa itp.
• Neptunalia - zabawa na plaży przy muzyce, zaślubin z morzem
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej pomocy,

zasady postępowania w nagłych przypadkach, będąc uczestnikiem
wypadków i nie tylko.

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Rejs statkiem po morzu
• Dyskoteki, karaoke
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe każdy uczestnik

wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem i nie tylko !!!

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (14 dni)

1 940 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)

Umiejętności obrony przed napastnikiem oraz metody unikania zagrożenia przydadzą się chyba każdemu. Zajęcia pod
nadzorem instruktora rozwiną nie tylko zwinność i koordynację ruchową, ale także doskonalenie ukształtują osobowość
młodego Frajdowicza. Zapraszamy, więc wszystkie dzieci w wieku 7-16 lat do zabawy we wschodnich wojowników!



MODA I URODA:
• Zasady prawidłowego i zdrowego odżywania się
• Podstawy kosmetyki - domowe sposoby dbania o urodę, wykłady o

pielęgnacji skóry twarzy i nie tylko
• Savoir vivre u współczesnej nastolatki
• Zajęcia fitness i siłownia
• Choreografia - zasady poruszania się po wybiegu; utrzymywania

prawidłowej postawy ciała
• Warsztaty stylowej nastolatki - jak ubierać się z klasą
• Zajęcia z autoprezentacji i kreowania wizerunku
• ABC urody - jaka ̨„pora ̨roku” jesteś?
• Warsztaty makĳażu i manicure
• Konkurs na najpiękniejsza ̨metamorfozę
• Na zakończenie pokaz mody z udziałem uczestniczek

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie
uczestników 15 osób w danej kategorii wiekowej

(10-12 lat lub 13-16 lat)
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

Zebranie przedobozowe dla rodziców:
informacja zostanie przesłana drogą mailową

Ubezpieczenie NNW
Opieka medyczna 24 h

Transport: autokar klasy LUX
Wyjeżdżamy zWarszawy oraz Łodzi,

szczegóły dotyczące wyjazdów z innych miast
opisano na stronie numer 3

Honorujemy Bon Turystyczny !!!

TANIEC:
• Elementy tańca nowoczesnego i hip - hopu
• Układy solowe i formacyjne
• Sztuka improwizacji i swobodnego wyrazu tanecznego
• Figury cheerleaders
• Ćwiczenia koordynacyjne i rozluźniające
• Aerobik - ćwiczenia przy muzyce
• Udział w sesji fotograficznej - taneczna sesja
• Turniej tańca: indywidualnego, duety i formacje

BLOK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:
• Kąpiele wmorzu - bezpieczeństwo zapewniają ratownicy WOPR
• Gry i zabawy na plaży - ringo, badminton, frisbee itp.
• Gry i zabawy -podchody, piłka nożna, siatkowa, koszykowa, bilard,

tenis ziemny i stołowy, Kampa itp.
• Neptunalia - zabawa na plaży przy muzyce, zaślubin z morzem
• Pierwsza pomoc przedmedyczna - mini kurs pierwszej pomocy,

zasady postępowania w nagłych przypadkach, będąc uczestnikiem
wypadków i nie tylko.

• Wycieczka autokarowa całodniowa
• Rejs statkiem po morzu
• Wycieczki piesze brzegiemmorza
• Dyskoteki, karaoke
• Ognisko z kiełbaskami
• Ognisko dla Rodziców*
• Nagrody - dyplomy, medale, nagrody rzeczowe każdy uczestnik

wyjeżdża z pamiątkowym upominkiem i nie tylko !!!

PROGRAMOBOZU:

Koszt obozu (14 dni)

1 940 zł
Ilość miejsc ograniczona !!!

Turnusy:
1. 28.06.-11.07.2021r. (14 dni)
2. 12.07.-25.07.2021r. (14 dni)

Wszystkich którzy kochają ruszać się w rytm muzyki i chcą doskonalić swoją technikę taneczną, a jednocześnie marzą
o karierze w wielkim świecie tańca, mody i urody zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju obóz. Na obozie tym nauczycie się,
że taniec to przede wszystkim świetna zabawa, w której odnaleźć może się każdy. Specjaliści od mody i makĳażu nauczą was,
jak prezentować się pięknie na wybiegu oraz poruszać się z gracją i wdziękiem. Nauka i przypomnienie zasad savoir vivre’u
pozwolą czuć się pewnie w każdej sytuacji oraz w świetle błysków fleszy i kamer.



WSEZONIE 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 4KM i 5KM oraz silnikiem

elektrycznym
• 1 ponton z silnikiem 15KM
• 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
• 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 np. z rowerów
• łuki 8 szt.,4 tarcze, 32 strzały

WSEZONIE 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:



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 Kajakarstwo
3 grupa Windsurfing
4 grupa Survival
5 grupa Kąpiel w jeziorze
6 grupa Gry i zabawy ruchowe

16:00

1 grupa Gry i zabawy ruchowe
2 grupa Żeglarstwo
3 grupa Kajakarstwo
4 grupa Windsufing
5 grupa Survival
6 grupa Kąpiel w jeziorze

20:00
1, 2, 3, 4, 5, 6

grupa Wykład z żeglarstwa
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 - cisza
poobiednia

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



ul. Okopowa 25A
01-059Warszawa

tel.: 600 55 55 15
tel.: 787 77 31 31
tel. 602 32 05 06
e-mail: frajda@frajda-sport.com.pl

www.frajda-sport.com.pl

Dr Paweł Stacho - założyciel Biura Podróży FRAJDA, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego wWarszawie, 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 i 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.


