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SPORT, ZDROWIE I ZABAWA
TO ATUTY TEGO OBOZU

Organizator: Expert Obozy
Wiek uczestnika: 10-16 lat

TERMINY:
24.06. – 01.07.2018 – cena 1290 z³ 
02.07. – 10.07.2018 – cena 1490 z³

10.07. – 19.07.2018 – brak miejsc
19.07. – 28.07.2018 – cena 1590 z³
28.07. – 06.08.2018 – cena 1590 z³ 
07.08. – 14.08.2018 – cena 1290 z³

AKTYWNY WYPOCZYNEK

SPORTOWA 
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Zajêcia:
- 4-5 bloków zajêciowych dziennie - od 1,5 do 3 godzin ka¿dy,
- wieczorem przewidziane wspólne zabawy i zajêcia

Sport na bogato. Ale te¿ na weso³o. Kadra absolwentów AWF i nauczycieli wychowania fizycznego 
realizuj¹ca program ró¿norodnych dyscyplin sportowych gwarantuje profesjonalne podejœcie do tematu. 
Indywidualne rozwijanie umiejêtnoœci a tak¿e praca w zespole to postawy, które chcemy promowaæ. Do 
tego wiele sportu realizowanego w niespotykanej i weso³ej formule. 

Program:
PI£KA NO¯NA – Rok 2018, to rok Mistrzostw Œwiata w pi³ce no¿nej. Dlatego poœwiêcimy jej du¿o czasu. I to zarówno w 
tradycyjnej formie czyli granie w pi³kê na boisku, czy turnieje w pi³karzyki sto³owe. Ale chcemy, ¿ebyœcie mieli mega fun, podczas gry 
w bumper ball, czy mega pi³karzyki. Oczywiœcie ogl¹danie meczów te¿ jest elementem kszta³tuj¹cy sportowe postawy. 

SIATKÓWKA – wielkie emocje podczas pla¿owania. Oczywiœcie zapewni je mecz siatkówki pla¿owej naszej sportowej dru¿yny.  
Koszykówka – I love this game – jak mówi has³o NBA. Zasady, taktyka, efektowne triki – to poznacie na naszych zajêciach z tej 
popularnej dyscypliny. Koszykówka bardzo rozwija elementy wspó³pracy zespo³u a tak¿e zasady fair play.   

WODA – pod okiem ratowników Wopr wypoczniecie sobie na naszej pla¿y. Ale, by wprowadziæ aktywnoœæ sportow¹ zagracie 
waterpolo.  Mo¿e nie jest to tak popularna dyscyplina, ale w waszym wykonaniu dostarczy wiele radoœci i urozmaicenia. Jak woda, 
to oczywiœcie kajaki. Doskonalenie umiejêtnoœci, rywalizacja na krótkich dystansach oraz d³u¿sza wycieczka krajoznawcza – ciê¿ko 
odmówiæ. Aquazorbing – such¹ nog¹ po jeziorze – super zabawa w dmuchanych kulach.

ROWERY – to doskona³y sposób, by zwiedziæ atrakcje Ziemi Lubuskiej. Poznacie œcie¿ki rowerowe pojezierza lubuskiego po³o¿one 
wœród urokliwych lasów, ³¹k i jezior. Komfort jazdy zapewni¹ nowe górskie rowery, które sprawdz¹ siê w ka¿dych warunkach 
terenowych i pogodowych.

ARCHERY GAMES - zupe³nie nowa koncepcja sportowej rozrywki ³¹cz¹ca adrenalinê paintballa, dynamikê zbijaka oraz precyzjê 
³ucznictwa. Ogromne mo¿liwoœci doboru form gier i zabaw do za³o¿eñ wydarzenia. Prze¿yj na w³asnej skórze niezapomnian¹ przygodê 
i weŸ udzia³ w walkach ³uczników.

- zajêcia linowe (tyrolka, pajêcza sieæ, most linowy)
- zajêcia wspinaczkowe (œcianka wspinaczkowe, wie¿a babel – skrzynki) 
- zajêcia strzeleckie (wiatrówka d³uga i krótka, ³uk sportowy i klasyczny )
- sport na weso³o (zawody sumitów, maga dart, szalone rowery i inne)
- wiele innych zajêæ sportowych (badminton, siatkonoga, bule, dart)  

Zajêcia rozrywkowe:
- dyskoteka i karaoke 
- kino pod chmurk¹
- fotobudka – hit sezonu 2018!
- ognisko

Ponadto w programie m.in.
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Zakwaterowanie:

Wy¿ywienie:
Obozowe wy¿ywienie to: œniadanie, obiad,  i kolacja. Jedzenie jest bardzo 
ró¿norodne i oparte na upodobaniach wiêkszoœci dzieci i m³odzie¿y. Jest 
przy tym zdrowe i w iloœci wystarczaj¹cej dla ka¿dego uczestnika. 
Uwzglêdniane s¹ wszelkie diety, o których nale¿y wspomnieæ przy 
zapisach dziecka na obóz.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie 4 razy dziennie (œniadanie, obiad, deser, 
kolacja), bardzo aktywny program, opiekê kadry pedagogicznej i 
instruktorskiej, opiekê pielêgniarki oraz ratownika Wopr, ubezpieczenie 
NNW (10.000z³), podatek VAT.

Cena nie zawiera:
Dojazdu 

Co zabraæ:
Wygodny ubiór (stroje niekrêpuj¹ce ruchów) do æwiczeñ, nieprzemakaln¹ 
kurtkê sportow¹, obuwie sportowe, ma³y plecak oraz wygodne buty do 
wycieczek pieszych, ciep³y sweter lub polar, strój k¹pielowy (czepek, 
k¹pielówki, okulary p³ywackie) krem z filtrem UV, letnie nakrycie g³owy 
(czapkê lub chustkê), do zajêæ terenowych - gorsz¹ bluzê i spodnie oraz 
odpowiednie obuwie np. buty trekingowe, latarkê z zapasem baterii, 
legitymacjê szkoln¹ oraz dobry humor. 

Oœrodek Wypoczynkowy „Nowy Dworek” po³o¿ony jest w województwie 
lubuskim, tu¿ nad brzegiem jeziora Paklicko Wielkie. Ma 6 ha powierzchni i 
bogat¹ infrastrukturê sportow¹ i rekreacyjn¹. Otacza go malowniczy leœny 
teren i jest jedynym oœrodkiem nad tym piêknym jeziorem. Oœrodek jest 
ogrodzony, dozorowany i monitorowany.  Zakwaterowanie uczestników 
obozu odbêdzie siê w pawilonie kolonijnym w pokojach 5-6 osobowych 
(³azienki na korytarzu). 

EXPERT S.C. 
Kupienino 14, 66-200 Œwiebodzin
Tel. 883 602 200, e-mail: biuro@obozy.expert  

www.obozy.expert

AKTYWNY WYPOCZYNEK

Wiêcej informacji o oœrodku
 na www.nowydworek.com.pl


