
            

 2-11.07.2021  LETNI OBÓZ AIKIDO  

Aktywnie: zapraszamy m.in. na zajęcia rolkowe, rowerowe, park 

linowy, rozgrywki sportowe np.: unihokej, siatkówka, tenis ziemny, 

profesjonalną kręgielnie, na śmiałków czeka przeprawa wodna i gry 

terenowe,  
Bezpiecznie: będziemy ćwiczyć aikido, samoobronę                         

i asertywność, staniemy do turnieju, poznamy kulturę regionalną            

i lokalnych artystów,  

Ciekawie: moc atrakcji już czeka m.in.; zajęcia 

plastyczne, zabawy kreatywne, warsztaty, ognisko 

zajęcia animacyjne i niespodzianki !!!!    

 
Pobyt zostanie zorganizowany w  Centrum 

Wypoczynku JordaNova, w spokojnej miejscowości 

Gołkowice Górne obok Starego Sącza. 

www.jordanova.pl 

 
Uczestnicy będą korzystać z atrakcji zgodnie z 

programem m.in.: -hali sportowej, boisk, -basenu, -

amfiteatru, minisigwayów, -sprzętu sportowego, świetlicy z 

wyposażeniem multimedialnym, - gier zręcznościowych, projekcji 

filmów,  -karaoke, -zajęć manualnych i animacyjnych, -dyskotek, 

będą też; konkursy z nagrodami, wyzwania i turnieje.      

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

- realizację autorskiego programu pełnego atrakcji,  

- doraźną opiekę medyczną,  - przejazd autokarem, 

- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami; dzieci młodsze w 

budynku, starsze  domki 6-9 os, dorośli zależnie od kolejności zgłoszeń, 

- wyżywienie  w restauracji:  śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 

- treningi na sali z matą i w plenerze z podziałem na grupy wiekowe,  

- zajęcia z Nordic Walking, - ubezpieczenie  NNW SIGNAL  IDUNA polisa na 5 tys. 
 

Osoby zainteresowane zajęciami rolkowymi, mają obowiązek zapewnić we własnym 

zakresie rolki, kask i komplet ochraniaczy (tylko w skompletowanym sprzęcie będą mogły 

uczestniczyć w atrakcji). 
 

Planowane wycieczki autokarowe m.in.: Stary Sącz, Rytro, Gaboń, -wycieczki piesze i rowerowe. 
 

Cena wyjazdu dla osób niepełnoletnich trenujących w klubach aikido oraz osoby, które 

wcześniej uczestniczyły w obozach organizowanych przez „ABC WILK”: 1440 PLN/os* 

Cena dla pozostałych osób niepełnoletnich: 1540 PLN/os* 

Cena wyjazdu dla osób pełnoletnich: 1490 PLN/os* 

*cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 

*JEST MOŻLIWOŚĆ rozliczenia obozu BONEM TRUSTYCZNYM.                                        
Szczegóły u organizatora. Na wyjeździe przestrzegamy reżimu sanitarnego. 
Wszystkie atrakcje są wliczone w cenę przy założeniu, 80 osób płacących.                                                                
W przypadku wprowadzenia przez MEN zakazu organizacji obozów,  zapewniamy 
zwrot zaliczek. 

 



 
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 letni Gołkowice, - 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 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 10.06.2021 r. (data wpływu 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, które jeżdżą na obozy od kilku lat i mają uprawnieniami 

wychowawców kolonijnych/instruktora sportu/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 
 

 
 

Dodatkowa oferta dla osób nie bojących się wody.                               
Zabawa z dawką adrenaliny i mocnych wrażeń! 

Rafting/Kajaki/przeprawy mostami 

Techniki pokonywania rzeki wpław 

Wszystko to w bezpiecznych warunkach na specjalnie przystosowanym 
obiekcie pod okiem wykwalifikowanych ratowników WOPRu i GOPRu. 

 
 Rafting pontonem, kajakiem, ślizgi. 
 Pokonywanie nurtu w parach i w zespołach.  
 Techniki poruszania się w rzekach górskich.  
 Zabawy i konkursy zespołowe kontra rzeka. 
 Mosty i przejścia linowe nad rzeką. 

 
Odpłatność od osoby za wycieczkę z pełnym pakietem 
atrakcji -  90zł/os  
(przy założeniu, że  będzie minimum 40 uczestników). 

 

http://www.abcwilk.pl/

