
XXX OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KS „ORIENT” 

08-18.07.2022r. (10 noclegów) 
 

Organizator: Klub Sportowy ORIENT, Zbigniew Pawlak, tel.: 505 074 423 
 

Miejsce: Zespole Szkół Sportowych w Rewalu ul. Szkolna 2, 72-344 Rewal 

(położony 52 km od Kołobrzegu). Piaszczyste brzegi zlokalizowane w okolicy 

Rewalu są uważane za jedną z największych i najczęściej fotografowanych 

atrakcji Bałtyku.  Więcej informacji na stronie www.superobozy.pl 
 

Cena:    1450,00 zł  

Wpłata w wysokości 450zł płatna od razu po wpisaniu się na listę obozową. 

(lista będzie otwarta 11 kwietnia od godz. 11:00 - 

https://forms.gle/nz6hZouPwb9GHAtD9) 

Pozostała kwota w dwóch ratach pierwsza do 31.05.2022r. druga do 

30.06.2022r.  

W przypadku rezygnacji wpłaty nie podlegają zwrotowi. 
 

W cenie obozu zapewniamy: 

 Super zabawę, miłą atmosferę, ciekawe treningi z doświadczonymi 

instruktorami taekwon-do i kickboxing. 

 MEGA PAKIET ATRAKCJI: laserowy paintball, laserowy 

Archery Tag, Gry w Bubble football – więcej na www.ksorient.pl 

 Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i ratowniczej, 

 Zakwaterowanie w monitorowanym obiekcie szkolnym w klaso-

sypialniach 8-12 osobowych (doskonały pomysł na zainicjowanie 

wspólnych rozmów i budowanie więzi w grupie)  

 wyżywienie w postaci 4 posiłków – śniadanie, obiad, podwieczorek 

i kolacja (zaczynając od obiadu w dniu przyjazdu, kończąc na 

śniadaniu w dniu wyjazdu), 

 Dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, mini kino, strzelanie z łuku 

prostego i bloczkowego itp. 

 Sale treningowe i obiekty sportowe: specjalistyczna sala 

treningowa do sportów walki, hala widowiskowo-sportowa z 

nawierzchnią parkietową, bieżnia lekkoatletyczna, boisko 

wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią 

tartanową 

 Plażę miejską strzeżoną, 

 Ubezpieczenie NNW, 
 

Za dodatkową opłatą: 

 Egzaminy taekwon-do i kickboxing 

 Dojazd autokarem 

 Korty tenisowe z syntetyczna nawierzchnią i oświetleniem 

 Siłownia i sauna pozwalająca na intensywną regenerację 
 

W pobliżu ośrodka znajdują się  

- plaża około 600 metrów – 7 minut spokojnym spacerem. 

 

Warunki uczestnictwa:  

- zgłoszenie na listę obozową pod linkiem 

https://forms.gle/nz6hZouPwb9GHAtD9 

- dokonanie opłat w terminie 

- oddana karta obozowa do 31.05.2022r. 
 

Wpłaty gotówkowe płatne u instruktorów lub przelew na konto: KS 

ORIENT: 73 1600 1462 1085 1053 0000 0001 

W tytule przelewu wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz dopisek 

„Rewal”. Aby otrzymać fakturę należy przesłać dane po dokonaniu płatności 

na adres: klubsportowyorient@gmail.com 

Obóz będzie zarejestrowany w Ministerstwie Edukacji i Kuratorium 

Oświaty w Katowicach. 

 

Osobom ubiegającym się o dofinansowanie wystawiamy wszelkie 

niezbędne dokumenty. 

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 

Informacje:  Zbigniew Pawlak tel.: 505 074 423, www.ksorient.pl 

http://www.superobozy.pl/
http://www.ksorient.pl/

