
 

    Zapraszamy na obóz 

    AKTYWNIE LATEM 

            1-10.07.2022  

Pobyt zostanie zorganizowany w Czudcu, 

malowniczej okolicy na Pogórzu   Strzyżowsko -

Dynowskim 18 km od Rzeszowa.  

Na 3 ha terenu znajdują się - budynek gościnny 

wraz ze stołówką, budynek dydaktyczny z salą 

gimnastyczną, boiska sportowe.  

Uczestnicy obozu będą korzystać z bazy rekreacyjno–

edukacyjnej, do której należą m.in.  sala z matą,  hala 

sportowa, boiska sportowe, nowoczesny plac zabaw, 

teren do zajęć rolkowych, basen, sale konferencyjne             

a w nich; projekcje filmów, zajęcia manualnych, 

warsztaty tematyczne, wieczory karaoke.  

Będzie tematyczne: m.in. -„Spotkanie z pszczelarzem – 

poznajmy pasiekę”, dowiemy się jak postępować           

z końmi i przejedziemy się na nich, „Do boju ruszą 

wojowie słowiańscy”, odwiedzimy olbrzymie owady, 

oprócz tego mnóstwo atrakcji i niespodzianek. 

Cena obejmuje:  
- opiekę wykwalifikowanej kadry (wychowawców, 

instruktorów),  

- realizację autorskiego programu pełnego atrakcji od 

rana do wieczora, licznych animacji, rozgrywek 

sportowych i różnorodnych zabaw,  

- doraźną opiekę medyczną,  

- przejazd autokarem, 

- zakwaterowanie w jednym budynku, w pokojach        

z łazienkami,  

- wyżywienie:  śniadanie, obiad z podwieczorkiem, 

kolacja, 

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

- ubezpieczenie NNW (polisa na 5 tys SIGNAL IDUNA).  

 

Wycieczki m.in.: 

- Rzeszów,  

- Siedlisko Janczar,  

- Lubenia Kaskada Solankowa, 

- Stobierna (m.in. warsztaty, pokazy i zwiedzanie Osady Słowiańskiej).  

- rowerowe, 

 

Osoby zainteresowane zajęciami rolkowymi, mają obowiązek zapewnić we własnym 

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

uczestniczyć w atrakcji). 

Sprzęt będzie wysyłany transportem z matami. 



 

 

Cena wyjazdu: 

- dla osób niepełnoletnich trenujących w naszych klubach aikido oraz osoby, które 

wcześniej uczestniczyły w obozach organizowanych przez „ABC WILK”: 1580 PLN/os* 

- dla pozostałych osób niepełnoletnich: 1680 PLN/os* 

-  dla osób pełnoletnich: 1680 PLN/os* 

*cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

 

 

 

  

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonać 

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

44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a 
 

Na dowodzie wpłaty należy podać: 

- AKTYWNIE LATEM, - 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) termin wpłaty  25.03.2022- liczy się kolejność zgłoszeń. 

 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 odesłanie umowy zgłoszenia. 

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

17.06.2022 r. (data wpływu na konto ABC WILK). 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu. 

 Organizatorzy nie zgadzają się na zabieranie ze sobą przez dzieci telefonów komórkowych i innych 

urządzeń komunikacyjnych. Dzieci będą miały kontakt z rodzicami przez telefony kadry.  

 

Kadra, to sprawdzone i lubiane osoby jeżdżące na obozy od wielu 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/

