OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY JUDO - „JASTROWIE 2017”
26.06 – 08.07.2017 r.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „LEŚNA CHATA”
64-915 Jastrowie
www.lesnachata.pl

www.obozysportowe.eu

www.superobozy.pl

Miejscem wypoczynku jest malowniczo położony ośrodek usytuowany wśród lasów, nad
samym jeziorem ze strzeżoną plażą. Mamy dwa rodzaje zakwaterowania:
• nowe domki letniskowe 4-6 osobowe z łazienkami na 257 miejsc oraz
• hotel o wysokim standardzie, gdzie do dyspozycji są pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,
TV i WiFi na 80 miejsc.
JUDOCY ZAJMUJĄ CAŁY OŚRODEK !

Cena 1590 zł (+ 60 zł transport rowerów) obejmuje:
• przejazd luksusowym autokarem w obydwie strony;
• 12 noclegów

• wyżywienie – 4 posiłki dziennie ( wyśmienita polska kuchnia, menu ustalane z trenerami
w zależności od programy treningowego)
• opiekę wychowawców , instruktorów i trenerów
• opiekę medyczną – na wezwanie
• zajęcia sportowe – judo, kajaki , gry zespołowe, atletyka terenowa, plaża
• ubezpieczenie NW
W PROGRAMIE:
•

ZAJĘCIA SPORTOWE JUDO

•
•
•
•
•
•

zajęcia plastyczne – dla grup najmłodszych i chętnych
zajęcia na ogromnych batutach – bawimy się ale i ćwiczymy równowagę
liga piłkarska
kino (własne), ognisko, dyskoteki
przejażdżki rowerowe
turniej judo ( zgodnie z regulaminem sportowym) lub zawody sprawnościowe w terenie
z uhonorowaniem medalami, dyplomami

Do dyspozycji mamy:
•

TRZY HALE- PAWILONY DO JUDO (2x 200m kw., 1x 100m kw.);

•
•
•

boisko do piłki plażowej;
boiska typu orlik (piłkarskie);
kajaki

•
•
•

czystą, strzeżoną plażę miejską w bezpośrednim sąsiedztwie z „Leśną Chatą”;
place do ćwiczeń i zabaw;
piękną ścieżkę edukacyjno – sportową wokół jeziora.

W TYM ROKU PLANUJEMY również SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW w zakresie:

- umiejętności przetrwania w trudnych warunkach (survival),

Wzorem lat ubiegłych zaprosimy wybitnych GOŚCI związanych z naszą dyscypliną:
W 2014 roku odwiedził nas MARIAN TAŁAJ brązowy medalista olimpijski z Montrealu 1976;
W 2015 roku gościliśmy VARLAMA LIPARTELIANIEGO Wicemistrza Świata, Mistrza
Europy, drugiego zawodnika w rankingu do Igrzysk Olimpijskich „RIO 2016” w kategorii 90 kg
W 2016 roku odwiedził nas PAWEŁ NASTULA mistrz olimpijski z Atlanty 1996,dwukrotny
mistrz Świata, trzykrotny mistrz Europy, trzynastokrotny mistrz Polski.
W 2017 roku ….
REZERWACJĘ GWARANTUJE PIERWSZA WPŁATA - 500 ZŁ.

I RATA 500 zł – DO 15.04.2017
II RATA 500 zł - DO 15.05. 2017
III RATA 590 zł - DO 15.06.2017
Raty wpłacamy u TRENERA

