
Obóz rekreacyjno-sportowy - Wałcz 2010 

 - z grupami narciarzy przygotowującymi się do sezonu zimowego 

Obóz przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat   

 Termin: 01.08-12.08.2010 r.                                                             

 Koszt : 1740 zł 

 Wałcz - położony jest w północno-zachodniej części kraju w pobliżu Piły (ok 600km od 

Krakowa). Leży w centrum rozległego pojezierza przyjmującego od miasta nazwę Pojezierza 

Wałeckiego, w którym doliczyć się można blisko 150 jezior. Samo miasto usytuowane jest 

między dwoma jeziorami: Raduniem i Zamkowym i otoczone jest bujnymi, wiekowymi 

kompleksami leśnymi. Doskonałe miejsce na bezpieczne wycieczki rowerowe ( z dala od 

ruchu samochodowego),aktywny wypoczynek i trening sportowy (infrastruktura). W COSie 

(Centralnym Ośrodku Sportu), który mieści się w Wałczu można spotkać najlepszych 

polskich sportowców przygotowujących sie do startów w zawodach.(m.in kajakarze, 

wioślarze, pływacy jak również narciarze alpejscy)  

 W programie dla narciarzy przygotowujących się do sezonu zimowego: 

• specjalistyczne ćwiczenia przygotowania narciarza zjazdowego,  

• trening AQUA SKI - ćwiczenia przygotowawcze w basenie  
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• narty wodne,  

• trening na rowerze, 

• zajęcia w wykorzystaniem łyżworolek, 

• zajęcia z tenisa ziemnego (jako uzupełniające),  

• zajęcia rekreacyjne z gier zespołowych (jako uzupełniające), 

• zajęcia w Parku Linowym w Rudnicy (największym w Polsce)  

 W programie dla grup bez przygotowania narciarskiego: 

• wycieczki rowerowe, 

• zajęcia z tenisa ziemnego (prowadzone przez doświadczonego Instruktora PZT), 

• zajęcia rekreacyjno-sportowe z gier zespołowych, 

• zajęcia z jazdy na rolkach (dla posiadających rolki)  

• zajęcia w pływalni COS ze zjeżdżalnią (zajęcia pod okiem ratowników WOPR)  

• zabawa w Parku Linowym w Rudnicy (największym w Polsce)  

 Uczestnikom zapewniamy:  

• zakwaterowanie w Hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w pokojach 3-6 

osobowych, 

(ośrodek dysponuje własną infrastrukturą sportową m.in. halą sportową, boiskiem 

piłkarskim z nawierzchnią ze sztucznej trawy, kortem tenisowym, boiskiem do 

koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową, strzeżonym kąpieliskiem ze 

zjeżdżalnią,przystanią wodna ze sprzętem typu kajaki, rowery wodne)  

• 3 posiłki dziennie + podwieczorek,  



• ubezpieczenie, 

• opiekę wykwalifikowanej kadry trenersko-instruktorskiej (4 os kadry na 26 

uczestników)  

• transport komfortowym autokarem Kraków-Wałcz-Kraków (łączna trasa około 

1300km)  

• transport rowerów 

 UWAGA!! Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie roweru oraz kasku 

rowerowego.  

  

Warunki rezerwacji: 

1. Wypełnienie formularz zgłoszeniowego na stronie internetowej lub e-mailowe 

zgłoszenie na adres labsport@labsport.pl , 

2. Wpłata zaliczki w kwocie 900zł do 6 dni od daty rezerwacji mailowej, w tytule proszę 

podać "Nazwisko i Imię" uczestnika obozu, 

Konto mBank nr: 29 1140 2004 0000 3602 6795 0019 

Dane do przelewu: Labsport s.c. ul.Wysockiej 2B/7, 31-580 Kraków 

3. Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia do 6 dni od daty rezerwacji mailowej (poczta 

lub e-mailem) na adres labsport@labsport.pl 

 

Dodatkowe informacje szczegółowe www.labsport.pl lub telefonicznie 604 244 691 

 


