XXVIII OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KS „ORIENT”

23.07 – 02.08.2020r. (10 noclegów)
Organizator: Klub Sportowy ORIENT, Zbigniew Pawlak, tel.: 505 074 423
Miejsce: Ośrodek Wczasowy „Leśnia Chata” w Jastrowie (130km od Poznania).
Ośrodek położony jest w sosnowym lesie, nad samym jeziorem; ośrodek jest
ogrodzony, monitorowany, w nocy strzeżony przez stróża. Ośrodek wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany przez różne instytucje z branży turystycznej. Więcej
informacji na stronie www.superobozy.pl

Cena: 1380,00 zł
Zadatek w wysokości 380zł płatny do 31.03.2020r.
Pozostała kwota w dwóch ratach pierwsza do 30.04.2020r. druga do
31.05.2020r.
W przypadku rezygnacji zadatek i pozostałe wpłaty nie podlegają zwrotowi.

W cenie obozu zapewniamy:
 Super zabawę, miłą atmosferę, ciekawe treningi z
doświadczonymi instruktorami taekwon-do i kickboxing.
 Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i ratowniczej,
 Zakwaterowanie w domkach campingowych lub w budynku
hotelowym, pokoje kilkuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym
 Wyżywienie 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja,
podwieczorek ( zaczynając od obiadu w dniu przyjazdu, kończąc
na śniadaniu w dniu wyjazdu),
 Dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, plenerowe kino, grilla itp.
 Sale treningowe: parkietowa z lustrami i z matą.
 Sprzęt wodny: kajaki
 Plażę strzeżoną,
 Ubezpieczenie NNW,
 Jednodniową wycieczkę (lina park, laser tag lub inne)

Za dodatkową opłatą:
 Egzaminy taekwon-do i kickboxing
 Dojazd autokarem
Na terenie ośrodka znajdują się: sale bankietowo-konferencyjne,
restauracja, boisko do piłki plażowej na plaży, grill z tarasem i sklepikiem
(z TV i video), boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy, sale wykładowe,
sauna, zewnętrzna siłownia na plaży, orlik - boisko trawiaste do ćwiczeń
gimnastycznych
W pobliżu ośrodka znajdują się: ścieżki rowerowe, rezerwaty przyrody:
„Kozie Głowy” i „Diabli Skok”.
Warunki uczestnictwa:
 Dokonanie opłat w terminie
 oddana karta obozowa, do 31.03.2020r., (do pobrania ze strony
www.ksorient.pl)
Wpłaty gotówkowe płatne u instruktorów lub przelew na konto: KS
ORIENT: 57 1750 0012 0000 0000 3536 7799
W tytule przelewu wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz dopisek
„Jastrowie”. Aby otrzymać fakturę należy przesłać dane po dokonaniu
płatności na adres: klubsportowyorient@gmail.coml
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.
Informacje: Zbigniew Pawlak tel.: 505 074 423, www.ksorient.pl

