
 

Informację obóz sportowy Pieniny 

03.08-12.08.2021r. 

1. Obóz odbywa się w terminie 03.08-12.08.2021r.  
2. Koszt obozu dla jednego uczestnika 1400zł 
3. Zakwaterowanie w pensjonacie Willa Szarotka miejscowość Kluszkowce 

ul. Pienińska 16 
 
Płatności obozowe: 
1. Konto bankowe na które wpłacamy środki: 

ING Bank Śląski 
11-1050-1722-1000-0090-3176-8782 

2. Środki wpłacamy w II ratach odpowiednio: 
a.) Rata I na obóz płatna do 10.07.2021r. w kwocie 900zł 
b.) Rata II na obóz płatna do 24.07.2021r. w kwocie 500zł 
Przykład: 
a.)Jan Kowalski Rata I obóz sportowy  Pieniny 2021 
b.) Jan Kowalski Rata II obóz sportowy  Pieniny2021 
W przypadku opłacenia całej kwoty jednorazowo 
Przykład: 
Jan Kowalski obóz sportowy Pieniny 2021 
 
Rodzice którzy wyrażający chęć na skorzystanie z rozliczenia 
bonu(jest taka możliwość) 500+ zobowiązani są telefonicznie 
powiadomić współorganizatora obozu Sławecki Maksymilian 
telefonicznie 506893250 w terminie do 05.07.2021r.(termin 
nieprzekraczalny) w celu ustalenia szczegółów wykorzystania 
bonu. 

 
W sprawie pytań oraz dokładnych informacji bądź wątpliwości kontakt 
Trener: 
Sommer Łukasz: 507 509 337 
Sławecki Maksymilian: 506 893 250 
 



Pieniny 2021 
 

 
 
Zakwaterowanie 

 
 
 
Familijny kameralny pensjonat na około 90 osób położony w spokojnej okolicy, Nowy 
budynek 3 
piętrowy, posiada pokoje 2-3-4 osobowe nowocześnie i funkcjonalnie wyposażone. W 
każdym pokoju 
jest łazienka, TV-satelitarna, telefon, balkon, ogrzewanie. W restauracji pensjonatu 
serwowane są 
pyszne potrawy kuchni regionalnej i polskiej. Obiekt posiada sale konferencyjna z zestawem 
multimedialnym, sale rekreacyjna, na przyległym zielonym terenie jest miejsce na ognisko 
oraz 
regionalna całoroczna koliba z grillem. W całym pensjonacie jest darmowe WIFI. 
 



 

 



 

 



 
 
WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu, obiady serwowane, do 
posiłków 
napoje, kawa, herbata, owoce, ciasta. 1,5l butelka wody dziennie dla każdego uczestnika 
obozu. 
Pierwszego dnia kierownik grupy zatwierdza menu na cały pobyt. 

 



 
Na terenie obiektu organizacja ogniska, grilla, wieczoru góralskiego w regionalnej kolibie 
góralskiej. 

 



OBIEKT SPORTOWY: 
W odległości około 4km od pensjonatu znajduje się hala sportowa 30x16, 2 regulowane 
kosze, parkiet. Dojazd na halę sportowa zagwarantowany BUS.  
 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
W cenie pobytu obozowego: 

1. Zakwaterowanie  
2. Ubezpieczenie 
3. Wyżywienie w ośrodku +1.5 litrowa woda dziennie 
4. Ognisko oraz Koliba Góralska w ośrodku 
5. Spływ tratwa Flisacka rzeką Dunajec 
6. Wyjście w Góry z Przewodnikiem Tatrzańskim 
7. Aktywny wypoczynek w Termy Bania Białka Tatrzańska 
8. Treningi w osobnych grupach : 2007 i młodsi z trener Sławecki Maksymilian oraz 

grupą starszą 2006 i starsi z trener Sommer Łukasz 2x dziennie po 1.5h (wyłączając 
dni wyjścia w góry, baseny czy spływ rzeką Dunajec). 
Przewidziany jest też trening wspólny w formie rywalizacji sportowej roczników. 
 
 

Więcej szczegółów oraz pełny plan każdego dnia obozu już 03.07.2021  na naszej 
stronie internetowej. Zaznaczamy że poszczególne dni mogą się zmienić ze względu 
na dostosowanie atrakcji do warunków pogodowych.  
 
 

 



 
 

Organizacja obozowo-wyjazdowa  
 

1. Wyjazd w dniu 03.08.2021 o godz. 9:00  hala MOSiR N. Sącz ul. Nadbrzeżna 36. 
 

2. Powrót  w dniu 12.08.2021 w godzinach popołudniowych miejsce jak wyżej. 
 

3. Na zbiórkę każdy uczestnik zgłasza się z rodzicem/opiekunem prawnym, który zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji wypełnia  
i podpisuje oświadczenie o aktualnym na moment wyjazdu stanie zdrowia dziecka  
z klauzulą, że w razie wystąpienia podczas obozu niepokojących objawów noszących 
podejrzenie zakażenia wirusem covid-19 zobowiązuje się w ciągu 12 godzin odebrać 
dziecko z miejsca wypoczynku oraz zgodą na pomiar temperatury ciała. 

 
4. Uczestnicy obozu są ubezpieczeni dodatkowo na czas trwania obozu. 

 
         LISTA RZECZY DO ZABRANIA NA OBÓZ - Pieniny 
 
  1..Legitymacja szkolna. /do zwiedzanych obiektów/. 
  2.Mały plecak na wycieczki. 
  3.Obuwie do wycieczek terenowych. 
  4.Buty do treningu koszykarskiego. 
  5.Klapki. 
  6.Nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne. 
  7.Ręczniki do wycierania na basenie. 
  8.Stroje do treningu. 
  9.Strój kąpielowy. 
 10.Środki do opalania, kosmetyki ochronne po opalaniu. 
 11.Przybory toaletowe do higieny codziennej. 
 12.Kurtka przeciwdeszczowa. 
 13.Bielizna i odzież w ilości niezbędnej na ilość dni pobytu. 
 14.Zażywane lekarstwa wraz z dawkowaniem. 
 15.Kieszonkowe według uznania   
 16.Woda mineralna + bidon na napój. 
 17.MASECZKA. 
 

5. Program obozu, w szczególności turystyczno - krajoznawczy może w trakcie obozu być 
modyfikowany pod wpływem aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wskazań 
Ministerstwa Zdrowia, oraz aktualnych warunków atmosferycznych. 
 
6. Kontakt Sławecki Maksymilian 506 893 250        Sommer Łukasz  507 509 337 
 

 


