
Informacje dla rodziców 

 

 

 



*WYJAZD  

*19.08.2019 (poniedziałek) 

*zbiórka godz. 7:30 , odjazd około godz. 8:00  

*SŁUŻEWIEC – TOR WYŚCIGÓW KONNYCH – PARKING GŁÓWNY   

(UL. PUŁAWSKA 266) 

 

*PRZYJAZD  

*29.08.2019 (czwartek) 

*Około godz. 18:00 

*SŁUŻEWIEC – TOR WYŚCIGÓW KONNYCH – PARKING GŁÓWNY   

(UL. PUŁAWSKA 266) 



Kierownik obozu  

*Bartosz Bilski tel. kontaktowy 608-067-177  

 

Przez cały pobyt dziedmi opiekowało się będzie 4 wychowawców 

Szkolenie piłkarskie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych 
trenerów i instruktorów  

Wszyscy zatrudnieni przez nas instruktorzy, posiadają paostwowe 
uprawnienia w danej dyscyplinie sportu.  

A także uprawnienia wychowawcy kolonijnego i animatora sportu  

Ponad to każdy z nich na co dzieo pracuje z dziedmi w szkołach lub 
klubach sportowych. To warunek, którym kierujemy się zawsze przy 
doborze kadry.  

 





Ilośd uczestników 

45 osób 

Podział na grupy 

podział na 3 grupy szkoleniowe, którymi zajmowało się będzie 4 
wychowawców 

Podczas zajęd treningowych zawsze jeden z wychowawców będzie 
pełnił dyżur w ośrodku i opiekował się osobami nie biorącymi udziału 
w zajęciach.  

W trosce o naszych podopiecznych dbamy o wysokie standardy w 
doborze instruktorów, pedagogów a przede wszystkim przy 
podziałach na grupy wychowawcze- na jednego opiekuna przypadad 
będzie ok 15 uczestników!!!  



Nasza firma posiada licencję organizatora turystyki a także 
wymaganą gwarancję ubezpieczeniową, działamy na zasadach 
biura turystycznego!  

Obóz zgłoszony jest do odpowiedniego wydziału kuratorium 
(nadzór kuratorium i sanepidu)  

Uprawnienia kadry pedagogiczno-instruktorskiej są do wglądu i 
także zostały wysłane do kuratorium.  

Do wglądu pozostają również dokumenty potwierdzające 
spełnienie wszystkich należytych norm Ośrodka Wypoczynkowego 
„Baltic Sport”( pozytywna opinia straży pożarnej)  

Nasi uczestnicy zawsze mają zagwarantowaną opiekę lekarza, 
który w razie potrzeby przyjeżdża do miejsca zakwaterowania.  

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi przewoźnikami, którzy 
gwarantują nam bezpieczne, bogato wyposażone autokary 
najwyższej klasy 

Każdy z uczestników został objęty ubezpieczeniem NNW na 
wysokość 20 000 zł  

 





Wybór miejsca zakwaterowania naszych młodych podopiecznych to dla nas zawsze 
sprawa priorytetowa- dlatego ośrodki z którymi współpracujemy są wizytówką 
naszej firmy spełniając najwyższe standardy wypoczynku dzieci i młodzieży  

Zakwaterowanie- 

 Ośrodek Wypoczynkowy Baltic Sport  
http://www.baltic-sport.pl/  

 

* Ośrodek Wypoczynkowy BALTIC SPORT – To obiekt przyjmujący regularnie 
prywatnych wczasowiczów teraz dostępny również dla naszych grup! Położony jest 
na malowniczym klifie z widokiem na morze, z którego można podziwiać wschody i 
zachody słońca. Posiada bezpośrednie zejście na plaże co w dzisiejszych czasach 
zarezerwowane jest głównie dla najdroższych hoteli najwyższej klasy. Położony w 
spokojnej okolicy, w odległości 1000m od centrum Władysławowa. Blisko stąd do 
Centrum Sportowego w Cetniewie, portu rybackiego we Władysławowie, latarni 
morskiej w Rozewiu, Ocean Parku, stadniny koni. Teren ośrodka to 3 hektarowy 
park krajobrazowy ogrodzony i ładnie zagospodarowany z basenem krytym, placem 
zabaw, boiskiem do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, mini golfem, miejscem do 
grilla i ogniskiem. Ośrodek serwuje pyszne posiłki 4 daniowe w tym  śniadania i 
kolacje w formie szwedzkiego stołu. W obiekcie znajdują się dwie sale 
gimnastyczne, salki dydaktyczne do prowadzenia zajęć a także dużo terenu 
zielonego, który będziemy wykorzystywać do gier i zabaw. To naprawdę świetne 
miejsce pod kątem treningu i aktywnego wypoczynku! 

http://www.baltic-sport.pl/
http://www.baltic-sport.pl/
http://www.baltic-sport.pl/
http://www.baltic-sport.pl/


Podstawowym celem obozu jest profesjonalne, intensywne 
szkolenie piłkarskie w wymiarze 1,5-3h dziennie w zależności 
od grupy wiekowej. 

Treningi będą prowadzone na profesjonalnych boiskach 
piłkarskich COS w Cetniewie  

Poza szkoleniem piłkarskim proponujemy bogaty program 
sportowy w którego skład wchodzą : 
 
Dzienne i nocne gry terenowe, elementy survivalu, paintball, 
zorbing, zawody na strzelnicy, latawce kitesurfingowe, 
skimboard, mini olimpiada sportowa, przejażdżki na bananie 
za motorówką 

Program Turystyczny- wycieczka, wizyta w największym 
Aquaparku na pomorzu,  

Plażowanie a także liczne turnieje i zawody z nagrodami…  

Przykładowy plan dnia: 

8.00 – 8.30 - śniadanie          15.00 – 18.00  - zajęcia popołudniowe 

9.30 – 11.30 -zajęcia przedpołudniowe   (system blokowy) 

(system blokowy)            18.30 – 19.00  - kolacja 

13.30 -14.00 - obiad           19.00 – 21.00  - zajęcia wieczorne 

14.00 – 15.00  - cisza poobiednia           22.00 – cisza nocna 





 Zapraszamy do śledzenia codziennych relacji tekstowych 

i zdjęciowych na naszym profilu facebookowym 

PROMOSPORT oraz KS ARMADO 

 Nauczeni doświadczeniem zeszłych lat kontynuujemy 

zasady dotyczące telefonów komórkowych.  Będą one 

przechowywane  u wychowawców i wydawane podczas 

czas ciszy poobiedniej.  

 Wszelkie kontakty telefoniczne prosimy ograniczyć do 

minimum (do dzieci dzwonimy podczas ciszy poobiedniej 

w godz. 14.00 -15.00)  

 Wszystkie leki przyjmowane przez dzieci prosimy 

przekazać nam przy autokarze wraz ze spisanymi 

informacjami na temat ich dawkowania oraz pisemną 

zgodą na podawanie ich przez wychowawcę (dzieci same 

nie mogą przyjmować żadnych lekarstw!!)  

https://www.facebook.com/PromoSport-111270625605676/
https://www.facebook.com/search/top/?q=klub sportowy armado


Uczestnicy mają stały dostęp do wody pitnej dostępnej w 

pokojach wychowawców oraz podczas trwania treningów.  

Prosimy o dostarczenie do nas kart kwalifikacyjnych 

dzieci(najpóźniej w dniu wyjazdu) i staranne wypełnienie 

wszystkich wymaganych pól.  

W przypadku chęci dowozu dziecka na obóz we własnym 

zakresie prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji po zebraniu. 

Z doświadczenia zalecamy także przekazanie nam 

kieszonkowego dzieci(szczególnie tych młodszych), które 

systematycznie będziemy im wypłacać podczas wyjazdu.  

Prosimy o możliwe ograniczenie zabierania przez dzieci 

wartościowych rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu lub po 

prostu zostać zgubione.  

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o wpisanie 

swoich danych na listę. 

 



Legitymacja szkolna  

Buty halówki (korki jeżeli posiadasz)  

Sprzęt treningowy (po kilka sztuk koszulek, krótkich 
spodenek, getrów)  

Dres  

Ortalion (kurtka przeciwdeszczowa)  

Ciepły sweter (bluza/polar)  

Klapki, ręcznik kąpielowy, kąpielówki  

Krem z filtrem  

2 czapki !!! 

Plecak  

2 pary butów  

Zeszyt, długopis  

Książka  

Płyta z ulubionym filmem  

Latarka  

 



*a przede wszystkim… 

 

*Dobry humor, szeroki uśmiech i szczere chęci…  



PROMOSPORT 

ul. Diamentowa 14 

05-500 PIASECZNO 

NIP 952-197-27-85 

REGON  144411579 


