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30.06-09.07.2023

Bogata oferta obozu, 
ośrodek z infrastrukturą sportową- 

zlokalizowany w parku przy szerokiej plaży, 
oraz moc atrakcji

 to gwarancja super wyjazdu!

Obóz zostanie zorganizowany w ośrodku Kolonijnym
Bosman znajdujący się w zachodniej część Kołobrzegu,           
w parku, 50 metrów od morza - z ośrodka prowadzi
bezpośrednie zejście na plażę. Teren ogrodzony, budynek        
i otoczenie objęte monitoringiem.

W POROGAMIE m.in.:
- treningi aikido, samoobrony na sali i w terenie, Piracka
Przygoda, wizyta w Wiosce Indiańskiej i Western City,
poszukiwanie bursztynów, zajęcia terenowe, pływanie na
deskach SUP, kąpiele słoneczne a dodatkowo konkurs
budowy zamków z piasku i wiele innych, 
-  liczne  zajęcia  sportowe  np.:  gry  zespołowe  turniej
siatkówki  plażowej, unihokeja, ringo, nordic walking,
- korzystanie ze świetlicy np.: wyświetlanie filmów, zajęcia
manualne;  pamiątki  z  bursztynem,   maple,  piłkarzyki,
bilard, 
- warsztaty kulinarne - robienie przekąsek i smakołyków,
-  ogniska,  dyskoteki  oraz  wieczory  karaoke  oraz  wiele
innych atrakcji dla wszystkich.

Cena obejmuje: 
-opiekę wykwalifikowanej kadry ( wychowawców,
instruktorów i pielęgniarki), 
- przejazd PKP \ z Katowic do Kołobrzegu i z powrotem, dowóz autobusem na i z ośrodka, 
- realizację autorskiego programu pełnego atrakcji i animacji,
- zakwaterowanie w budynku (w ciagu roku internat szkolny) pokoje 4 os z łazienkami, 
- wyżywienie 4 x dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 
- ubezpieczenie NNW 5 tyś SIGNAL IDUNA, 

WYCIECZKI:
- Muzeum Oręża Polskiego, Skansen Morski,
- Park rozrywki Zieleniewo, Dziki Zachód, lunapark, 
- Piracka przygoda,
- zwiedzanie Kółobrzegu, 
- rejs statkiem do wyboru(należy zdeklarować) Okręt Piracki lub okręt wojskowy – torpedowiec,
- wycieczki rowerowe świetnie przygotowanymi trasami, 

Cena wyjazdu dla osób niepełnoletnich trenujących w klubach aikido Ruda Śląska, 
Zabrze, Katowice, Paniówki oraz osoby, które wcześniej uczestniczyły w obozach 
organizowanych przez „ABC WILK”: 1790 PLN/os*

Cena dla pozostałych osób niepełnoletnich: 1890 PLN/os*

Cena dla osób dorosłych: 1850 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

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 15.06.2023 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. 

 Dodatkowa wycieczka dla Chętnych!!!
 Park Pomerania - Rodzinny park rozrywki Kołobrzeg
– Dygowao.

Stref tematycznych, mi.in. wodna (zjeżdżalnie,
ślizgawki), interaktywne place zabaw, mini zoo, 
Wioska Wikingów z animacjami, lunapark, małpi gaj,
tory przeszkód.

Cena 90 zł/os.
 

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. 

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/
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