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Rawa Mazowiecka

ZAPISYUTRENERÓW

26.06-6.07.2021



DOKĄD JEDZIEMY?
Rawa Mazowiecka – spokojne miasto w centralnej Polsce, 80
km od Warszawy. Mamy tu wszystko na miejscu: zalew z 2
kąpieliskami, przystań ze sprzętem wodnym, znakomicie
wyposażoną halę sportową, dwa boiska - koszykową/kort
tenisowy oraz piłka nożna, aquapark, rezerwat ptactwa
wodnego.

W okolicy również dużo tras rowerowych oraz biegowych.

Radzimy zabrać hulajnogi aby szybko i sprawnie
przemieszczać się namiejscu!

Ośrodek Tatar - Sala sportowa i dyskotekowa, sala
rekreacyjna z ping pongiem i bilardem. Boisko, plac zabaw,
miejsce na ognisko, hala sportowa, figloraj.





Hotel Tatar

Ośrodek zlokalizowany jest na obrzeżach Rawy Mazowieckiej, nad

zalewem Tatar przy terenach leśnych. Do dyspozycji dzieci jest kilka sal

treningowo-świetlicowych, sala gier, plac zabaw, stołówka z bardzo

smacznymjedzeniem,plażazboiskiemdosiatkówki (oddalonaook.30mod

ośrodka), boiska sportowe (do koszykówki i piłki nożnej), strzeżone

kąpielisko i przystań wodna (oddalona ok. 300m od ośrodka), hala sportowa

(oddalona o 150m od ośrodka), nowoczesny aquapark i siłownia (oddalone

o ok.300m). W recepcji obiektu Tatar można korzystać z bezpłatnego

bezprzewodowego dostępu do Internetu.

WYŻYWIENIE: Ośrodek oferuje smaczne i zdrowe posiłki, przygotowane z

myślą o dzieciach: śniadanie, obiad, przekąska i kolacja.

Pokój "A" - 2, 3, 4, 5 lub 6-osobowy. Pokoje urządzone są wygodnie,

praktycznie i funkcjonalnie, każdy posiada łazienkę z prysznicem oraz TV.

Zakwaterowanie







Ramowy plan wyjazdu
1 dzień
- wyjazd autokarem,
- Przyjazd na kolację, spotkanie organizacyjne, zapoznanie z regulaminami.
- Spacer - poznanie ośrodka

2-9 dzień
- 8:00 - 9:00 śniadanie - ze wzgledu na bezpieczeństwo w 2 turach -
Blok zajęć przedobiednich: zajęcia na plaży, kajaki, judo
- 13:00 - 14:00 obiad
- Blok zajęć poobiednich: zajęcia na wodzie, gry zespołowe i integracyjne, 10- ciobój
sportowy, zajęcia na macie: gimnastyka, nauka miękkiego upadania, judo
- 18:30 - 19:30 kolacja
- zajęcia wieczorne (kino, talent show, ognisko, dyskoteka, zajęcia manualne itp.)

10 dzień
- przyjazd w godzinach wczesnopopołudniowych do Warszawy,



ŚWIADCZENIA
Cena zawiera:
• 10 noclegów w ośrodku,
• wyżywienie FB (śniadanie, obiad, kolacja),
• napoje do posiłków (woda, herbata),
• wszystkie atrakcje objęte programem,
• ubezpieczenie NNW,
• Transport autokarem (z Warszawy)
• opiekę kadry wychowawczej i trenerskiej,
• zawody z nagrodami,
• gadżet pamiątkowy,
• fotorelacja,

Cena nie zawiera:
• wyżywienie podczas

przejazdu autokarem do i z

obozu,
• wydatków osobistych.



DO ZOBACZENIA!

Obóz jest dofinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy


