
       

Oferta letniej szkoły AIKIDO 

        10-19.07.2020  
Obóz zostanie zorganizowany w sprawdzonym  

i lubianym Ośrodku Pszczeliniec położonym na 

ogrodzonym 4h terenie, z własnym ujęciem 

wody pitnej, w pobliżu zalewu i bezpośrednim 

sąsiedztwie Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego. Krasnobród jest 

miejscowością w sercu Roztocza o walorach 

leczniczych i szerokiej gamie atrakcji 

turystycznych. 
 

Tym razem moc atrakcji m.in.:                            
PIANA PARTY, WARSZTATY ŁUBUDUBU, 

GOKARTY, GRA O FLAGĘ, ZAJĘCIA 
TERENOWE I SURVIWAL 

Uczestnicy będą korzystać zgodnie z programem m.in. 
-wodnego placu zabaw,- desek slup, -minisigwayów,         

- gier  zespołowych,  -kąpieliska strzeżonego,  - ogniska 

z pieczeniem kiełbasek, - dyskoteki,  - wieczorów 

karaoke,  - gier  zręcznościowych, - mapli, - bamp,              

- projekcji filmów,   - zajęć sportowych, manualnych          

i animacyjnych,    

Cena obejmuje:  
- opiekę wykwalifikowanej kadry (wychowawców, instruktorów, pielęgniarki),  

- realizację autorskiego programu pełnego atrakcji,  
- doraźną opiekę medyczną,  

- przejazd autokarem,  

- zakwaterowanie: grupy najmłodsze w budynku głównym, pozostali  w 

wolnostojących domkach w pokojach 3-5 os z łazienkami,  
- wyżywienie: śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja, 

- treningi aikido i samoobrony w namiocie  z matą i w plenerze,  

- zajęcia z Nordic Walking na wyznaczonych szlakach,  

 

Planowane wycieczki m.in.: 

-Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy, 

- Park dinozaurów, 

- Krasnobrodzkie Wąwozy,  

- Kaplica na wodzie,  

- Kamieniołom,  

- Góra Chełmowa,   

-  atrakcja podział na miejscu; 

 Wycieczka rowerowa malowniczymi trasami Roztocza, Atrakcja przeznaczona dla osób potrafiących jeździć na 

rowerze.  Podział na trasy dostosowane do wieku. Przejazd szlakiem poza jezdniami uczęszczanymi przez 

samochody(osoby, które mają zabierają swój kask rowerowy). 

  Osoby nie potrafiące jeździć na rowerze wycieczka przyrodnicza do malowniczej okolicy Roztocza.  

 

Cena wyjazdu dla osób niepełnoletnich trenujących w klubach aikido Ruda Śląska, Zabrze, 

Gliwice, Katowice, Paniówki, Bytom  oraz osoby, które wcześniej uczestniczyły w obozach 

organizowanych przez „ABC WILK”: 1340 PLN/os* 

Cena dla pozostałych osób niepełnoletnich: 1440 PLN/os* 

Cena wyjazdu dla osób pełnoletnich: 1440 PLN/os* 

*cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 



 

 
 Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.  

 O rezerwacji miejsca decyduje kolejność dostarczonych organizatorom  deklaracji.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów 

 komórkowych w trakcie obozu.  

 Wszystkich rodziców potrzebujących potwierdzenia lub rachunków do zakładów pracy serdecznie 

prosimy o wcześniejszą informację w tej sprawie. 

 

Dodatkowe atrakcja dla chętnych: 

 

1) Spływ kajakowy na rzece Wieprz. 

Atrakcja jest realizowana przy sprzyjających warunkach pogodowych na 

oznakowanej pięknej widokowo trasie zakolami rzeki Wieprz.  

Cena zależna od ilości chętnych 40-60 zł.  

 

 

 

 

 

  

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonać 

na numer konta: ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119 

ABC WILK 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a 

 

Na dowodzie wpłaty należy podać: 

- OBÓZ AIKIDO, - imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby wpłacającej!),  

- jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu. 

 

• Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.  

• Obowiązkowo minimalna pierwsza wpłata 300 PLN za osobę. Jest to gwarancja rezerwacji miejsca  

(wpłata plus umowa zgłoszenie). 

• Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana I rata nie podlega zwrotowi. 

• O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem na adres aikido.ruda@gmail.com   

oraz wypełnienie umowy zgłoszenia. 

• Pozostała część w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, jednak nie później niż 

20.06.2020 r. (data księgowania na konto ABC WILK). 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów komórkowych w trakcie obozu.  

 

Kadra, to sprawdzone i lubiane osoby jeżdżące na obozy od kilku lat, z uprawnieniami wychowawców 

kolonijnych i uprawnieniami instruktora sportu lub rekreacji ruchowej. 

 

Organizatorem obozu jest firma ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów       

i Pośredników Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gwarancję  

Ubezpieczeniową Signal Iduna.  

 

Dane Kontaktowe: 

ABC Sylwia Wilk 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a, Tel: 603-570-301, 

NIP 641-212-05-15, REGON 240230062 aikido.ruda@gmail.com,  www.abcwilk.pl 

http://www.abcwilk.pl/

