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SUMMER CAMP ŁEBA



To już kolejna edycja obozów dziecięcych i młodzieżowych. Po raz kolejny każdy znajdzie coś dla siebie. 
Obozy fabularne dla dzieci i młodzieży, które duży nacisk kładą na rozwój u uczestnika umiejętności kreatywnego myślenia,
samodyscypliny i obowiązkowości. Zaszczepimy w obozowiczach chęć rozwijania swoich pasji i zainteresowań, wzmocnimy ich
zaradność i pewność siebie. W trakcie grupowych zajęć instruktorzy w interaktywny sposób poprzez wielość dostosowanych do
uczestników metod uczyć będą dzieci współdziałania w grupie, pokonywania własnych słabości, przez co uczestnikowi łatwiej
przychodzić będzie rozwiązywanie problemów i dysponowanie własnym czasem. Nasz obóz to również ładowanie akumulatorów i
relaksowanie się od szkoły, kąpiele słoneczne i zabawy w morzu!

SUMMER CAMP ŁEBA
TERMIN 23.07-01.08
MIEJSCE ŁEBA
DEDYKOWANY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
CENA 1720 ZŁ* 



SUMMER CAMP ŁEBA 

GŁÓWNE ATRAKCJE 
GŁÓWNE ATRAKCJE Krav Maga Global - treningi samoobrony i procedur bezpieczeństwa w systemie Krav Maga

Global, dostosowane do wieku uczestników. 

Mała szkoła przetrwania - wyprawy leśne, podczas, których uczestnicy poznają militarne
zagadnienia Krav Maga Global.

Tory Przeszkód - pokonywanie przeszkód połączone z dobrą zabawą i nauką procedur
bezpieczeństwa.

Pierwsza Pomoc - nauka podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej
pomocy na lądzie i w wodzie. 

Walki Gladiatorów - to walki piankowymi mieczami z kolegą lub koleżanką w pełnym uzbrojeniu.

Zapasy Sumo - zabawa w wielkich, miękkich strojach sumo na ringu z kolegami. 

Gry terenowe - wyprawy leśne w poszukiwaniu  przygód, również po  zmierzchu.

Sporty Ekstremalne - chodzenie po taśmie, strzelanie z łuków, zabawy w kuli zorbie i wiele
innych. 

Zabawy w morzu  i relaks na plaży - uczestnicy obozu pod czujnym okiem instruktorów będą
mogli korzystać z kąpieliska oraz brać udział w wielu zabawach na brzegu morza 

Dodatkowe zajęcia kreatywne - handmade, tworzenie bransoletek, maskotek ramek na zdjęcia,
plakatów, zajęcia sportowe z elementami tańca itp. 



NASZA MISJA

Tworzymy niezapomniane wspomnienia
waszych dzieci
Realizowanie naszej misji wymaga od nas
indywidualnego podejścia do każdego z
Uczestników, aby poznać ich potrzeby. Dzięki
temu jesteśmy w stanie zorganizować wakacje
najwyższej, jakości zabawy i bezpieczeństwa. Od
ponad 20 lat za sprawą ważnych dla nas wartości,
budujemy zaufanie naszych Uczestników i ich
Rodziców.

Najważniejsza część tworząca obóz - Dziecko
Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka i
dostrzegamy w nim to, co najlepsze - wzmacniamy
to! Pomaga nam to stworzyć usługę o najwyższej
jakości, dostosowaną do ich potrzeb!

Najlepsza zabawa - Program obozu
W planie naszego obozu nie ma miejsca na nudę,
a dzieci nie dowiedzą się, co to rutyna!
Gwarantujemy atrakcyjne spędzanie czasu na
świeżym powietrzu, specjalistyczne zajęcia
sportowe oraz inne niezapomniane atrakcje. Do
realizacji naszego programu wykorzystujemy
nowoczesny sprzęt o najwyższej jakości,
posiadający atesty. 

 

Wychowawca, najlepszy przyjaciel Waszego
dziecka
Najważniejszym zadaniem naszej kadry jest
pomaganie dzieciom na wszystkich etapach
wypoczynku oraz dbanie o jego dobre
samopoczucie. Wychowawca jest dostępny dla
dzieci przez 24h na dobę.  Organizuje im czas
wolny, prowadzi zajęcia i bierze udział wraz z
Uczestnikami we wszystkich atrakcjach.
Wychowawca spożywa posiłki wspólnie ze swoją
grupą, pomaga im również w codziennych
czynnościach takich jak: utrzymanie porządku w
pokojach oraz dbanie o higienę osobistą.  

Wzmacnianie pozytywnych wartości
Każdy z naszych programów zawiera elementy
wychowawcze, w których przekazujemy dzieciom
ważne dla nich wartości. Promujemy aktywny tryb
życia. Uczymy dzieci odpowiedzialności,
samodzielności, współpracy w grupie,
przezwyciężania własnych słabości, tolerancji dla
innych ludzi, pozytywnego podejścia do życia oraz
poszanowania przyrody. 

Żyjemy w zgodzie z naturą
Nasze obozy odbywają się z poszanowaniem
natury. Korzystamy z walorów przyrodniczych
otoczenia, jednocześnie nie ingerując w
środowisko. 



GWARANCJA JAKOŚCI

Funkcjonujemy na rynku od 1996 r. 

Posiadamy ubezpieczenie na 2021 r.

Wypoczynek każdej grupy zgłaszamy do
Kuratorium Oświaty

Wszyscy uczestnicy wypoczynku zostają
ubezpieczeni

Nasza oferta jest kompleksowa i nie zawiera
żadnych ukrytych kosztów

Nasza kadra posiada certyfikaty ukończenia
szkolenia dla kadry wypoczynku z zakresu
zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie
COVID-19 

 



Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom to priorytetów naszej pracy. Przez całą dobę zespół
pracowników czuwa nad tym, aby dzieci spokojnie wypoczywały. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas obozu:

Bezpieczna opieka wychowawcza
Wszyscy nasi wychowawcy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi. Wychowawca opiekuje się dziećmi przez dwadzieścia
cztery godziny na dobę. W nocy śpi w swoim pokoju usytuowanym przy pokojach podopiecznych, poza tym w nocy dostępny jest
zawsze jeden instruktor dyżurujący. Wychowawca ma pod opieką maks. 10 dzieci.

Bezpieczne zakwaterowanie
Nasi obozowicze będą zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym Słoweniec, znajdującym się 100 m od morza Bałtyckiego w
Łebie. (http://www.slowiniecleba.pl/pl)

Bezpieczne i smaczne wyżywienie
Jakość wyżywienia ma dla nas kluczowe znaczenie. Podczas posiłków wychowawcy siedzą przy stolikach razem z
obozowiczami, pomagając im w prostych czynnościach. Śniadania i kolacje serwujemy w postaci bufetów. Gorące posiłki,
obiady, przynoszone są do stołów przez kelnerów. Dla dzieci z dietami przygotowujemy specjalne posiłki, dodatkowo czuwa nad
nimi wychowawca i ratownik.

Bezpieczna infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Do realizacji programu używamy najwyższej jakości sprzętu sportowo – rekreacyjnego. 

Bezpieczne zajęcia
Podczas aktywnych zajęć do wychowawcy dołącza instruktor, animator lub ratownik wodny. Gdy instruktor przeprowadza zajęcia,
wychowawca zajmuje się dziećmi czekającymi na swoją kolej oraz zapewnia bezpieczeństwo w miejscu, gdzie są realizowane.
Każdy z naszych instruktorów posiada specjalistyczne ogólnopolskie i międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w
konkretnej specjalizacji to oni prowadzą zajęcia rekreacyjne i sportowe, zapewniając najwyższą jakość i bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo społeczne ograniczenia dostępu do telefonów
Dbamy o bezpieczeństwo dzieci na każdym etapie, dlatego też podczas 
obozu dzieci mają ograniczony dostęp do telefonu komórkowego
 (otrzymują go raz dziennie, aby skontaktować się z rodzicami). 
Na terenie ośrodka nie ma dostępnego Wi-Fi. 

Bezpieczeństwo medyczne
Wszystkie dzieci i kadra objęte są całodobową opieką medyczną. Pani
pielęgniarka mieszka na terenie Ośrodka i pozostaje do naszej dyspozycji 
24 h na dobę. Nasza Kadra posiada kwalifikacje ratowników medyczny i 
wszyscy są dodatkowo przeszkoleni z tego zakresu.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA



Wakacje to bardzo ważny czas w roku każdego dużego i
małego dzieciaka. Pozwalamy ich mądrym głową odpocząć od
natłoku nauki i obowiązków szkolnych dając im różne ciekawe
aktywności oraz czas na odpoczynek.  Badania potwierdzają
ze im więcej swobody ma dziecko tym większa kreatywność
wyzwalają w sobie. Dlatego też pozwalamy im w trakcie ich
własnego odpoczynku podejmować decyzje, gdzie dzieci w
oparciu i innowacyjne metody są stymulowane przez
instruktorów i samodzielnie wybierają to co robią. W ramach
aktywnego odpoczynku, nasi instruktorzy mają w zanadrzu
mnóstwo gier planszowych, wieczorne oglądanie filmów,
leniwe spacery i wiele innych. Instruktorzy są gotowi i czekają
na sygnał od uczestników, na ich decyzję o tym co chcą teraz
robić, pokazując im możliwości podopieczni będą mogli
jeszcze lepiej poznać samego siebie i odkryć co sprawia im
największa radość i co pozwala im się zrelaksować. Będą
poznawać swoje Szczęście! Dowiedzą się jak wygląda,
smakuje i pachnie - narysują Je, ulepią i wprawią w życie! Oni
decydują i to jest piękne, pozwalamy im być kreatywnym i
wypoczywać, leniuchowanie jest super! Odpowiednie
leniuchowanie pozwoli im lepiej przyswajać informacje, które
będziemy przekazywać w trakcie trwania całego obozu. 

Wszyscy uczestnicy naszego będą brali udział w różnych działaniach: 

Zajęcia integrujące - przeciąganie liny, wyścigi w workach, duże narty, chusta animatora, targ imion, owoce itp.

Dyskoteki- zabawy taneczne dla wszystkich obozowiczów pod nadzorem DJ-a!

Chrzest obozowy - to mały tor przeszkód, gdzie na samym końcu dzieci dostają swoje obozowe imię. 

Ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewograniem.

Nocne kino - wspólne wieczorne oglądanie wybranego filmu lub bajki.

Wyjścia na plażę - treningi i zabawy prowadzone na plaży, połączone z kąpielami morskimi.
 
Mam talent - impreza, podczas której, każdy z uczestników będzie miał możliwość pokazania swoich największych pasji. 

Zabawy wodne z piłką - gry drużynowe typu siatkówka oraz zabawy integracyjne w wodzie. 

Wieczór z planszówkami - zabawa w najpopularniejsze gry planszowe.

Nauka obozowych piosenek- tworzymy wspólnie piosenki na wyprawy, do zabawy i przed każdym posiłkiem.

Tworzenie obozowych pamiątek - bransoletki, łapacze snów, totemy itp.   
 

NASZE WAKACJE 



TERMIN: 23.07 - 01.08. 2021 r. 
WIEK: 7-18 lat
MIEJSCE: ŁEBA

To jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem położona na obrzeżach Słowińskiego Parku
Narodowego. Szerokie, piaszczyste plaże, jeziora w sąsiedztwie lasów oraz unikalne ruchome wydmy tworzą wyjątkowe walory
uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dlatego Łeba to na najlepsze miejsce na niezapomniane wakacje. 

 

Bliskość morza, bliskość lasu, jeziora oraz brak przemysłu a
także położenie w strefie wczasowo – sanatoryjnej, sprawia,
że pobyt w Ośrodku "Słowiniec" jest korzystny dla zdrowia.

Morze, lasy i jezioro w okolicy sprawiają że pobyt w tym
Ośrodku poprawia jakość zdrowia i samopoczucia. Dodatkowo
różnorodny teren – plaża, las, sala gimnastyczna – daje nam
ogromne możliwości różnorodnego spędzania czasu
niezależnie od pogody za oknem.

Przez cały czas zapewniamy uczestnikom opiekę
pedagogiczną, medyczną oraz ratowników WOPR na plaży

Ośrodek Wypoczynkowy "Słowiniec" ul. Nadmorska 19  jest idealnym miejscem na organizację wypoczynku dla dzieci i
młodzieży.Dzięki temu, że ośrodek znajduje się zaledwie 5 minut drogi pieszo od morza, bez konieczności przechodzenia
przez jezdnię, dojście na plażę jest bezpieczne. Obiekt jest ogrodzony i dozorowany w godzinach nocnych.



CENA OBOZU*:

Do 30.04.2021r.
1720 zł dla osób z klubu 
1820 zł dla osób spoza klubu

Od 01.05.2021r.
1960 zł dla osób z klubu
2060 zł dla osób spoza klubu

* 50 zł zniżki od każdego uczestnika wyjeżdżającego na obóz ze swoim rodzeństwem np., Jeśli Jan Kowalski jedzie ze swoją
siostrą Anią Kowalską, to rodzina otrzymuje po 50 zł zniżki dla Jana i dla Ani. 
** 50 zł zniżki dla każdego uczestnika, który brał udział w Obozie Zgrupowanie 2020



REALIZACJA PROGRAMU dostosowanego do wybranego profilu i wieku uczestników obozu i kolonii. 

UBEZPIECZENIE  każdy uczestnik obozu jest dodatkowo ubezpieczony oraz cała firma posiada aktualne
ubezpieczenie na rok 2021.  

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje 2, 4, 6 osobowych z łazienkami.
Do Naszej dyspozycji: bogata infrastruktura rekreacyjna: boiska do siatkówki, grill, świetlice z TV i DVD,
bilard, tenis stołowy, salka sportowa, sala taneczna z lustrami, miejsce na zorganizowanie ogniska,
dyskoteki.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja)  + podwieczorek w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w
formie bufetu, obiady podawane do stolika ( z możliwością dokładki) menu ustalone przez Naszego
dietetyka. Dostosujemy również indywidualną dietę, w zależności od potrzeb uczestników. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na
drogę powrotną.
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra w zależności od pogody i
predyspozycji psychofizycznych uczestników.

KAŻDY UCZESTNIK OBOZÓW I KOLONI OTRZYMUJE GADŻETY PAMIĄTKOWE: KOSZULKĘ ORAZ
KUBEK.

*Cena nie obejmuje kwoty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży. W razie potrzeby
istnieje możliwość zorganizowania transportu do miejsca docelowego.



Zaplanuj wakacje dla całej swojej rodziny nad polskim morzem razem z nami. Rodzice mają
swój  czas wolny, a dzieci w godzinach 9:00 - 14:00 biorą udział w zajęciach organizowanych
przez nasz klub.  W trakcie zajęć dzieciaki poznają swoje mocne i słabe strony, uczą się
pracować w grupie, zauważać swoje małe sukcesy, zdobywać większą pewność siebie i
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. 

PÓŁKOLONIE W ŁEBIE
TERMIN 19.07-23.07.2021
MIEJSCE ŁEBA
DEDYKOWANY DZIECIOM I MŁODZIEŻY

W programie zajęć m.in.: 
- treningi samoobrony i procedur bezpieczeństwa Krav Maga
- zajęcia z pierwszej pomocy  
- zajęcia kreatywne z wykorzystaniem sznurków, kredek,
farb itp. 
- sporty ekstremalne - kula Zorba, łucznictwo, chodzenie po
linie 
... i wiele innych  



ENDURANCE CAMP to niezapomniana wakacyjna przygoda w Polskich Tatrach.  W trakcie tego
wyjazdu zadbamy nie tylko o naszą strefę fizyczną a również mentalną.  Pokażemy Ci jak opuścić
swoją strefę komfortu, by pokonując strach zacząć spełniać wszystkie swoje postanowienia.  W
trakcie obozu czekają na uczestników wyprawy do Tatrzańskiego Parku Narodowego, treningi
wytrzymałościowo siłowe, bieganie po górzystych terenach, treningi procedur bezpieczeństwa i
samoobrony w systemie Krav Maga. 

Jesteś gotów na prawdziwy hardcore? 
Ten obóz jest właśnie dla Ciebie! 

ENDURANCE CAMP 
TERMIN 26.06-04.07
MIEJSCE GLICZARÓW GÓRNY
DEDYKOWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY



ACTIVE WEEKEND to weekend pełen treningów nad polskim morzem. Wspaniała forma
aktywnego spędzania czasu w świetnej atmosferze. Active Weekend to 3 dni z treningami,
nie tylko Krav Maga, oferujemy szeroką gamę zajęć: od Jogi, przez fitness, AeroFitFight aż
po Core Workout i oczywiście Krav Maga. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wieczory spędzone
przy ognisku, śpiew, muzyka, balety, wspólna zabawa, piękna okolica oraz niezapomniane
wrażenia. Zapraszamy wszystkich studentów klubu i nie tylko, każdy jest mile widziany.
Uczestnicy mogą nocować na terenie ośrodka. Świetna forma integracji i dobrej zabawy ze
wspaniałym towarzystwem i w równie pięknej okolicy. Termin eventu to 3 ostatnie dni
obozów dla dzieci (30.07-1.08), więc jeśli wysłałeś/łaś swoją pociechę na obóz to możesz się z
nim lub z nią zobaczyć przed końcem turnusu a nawet wspólnie potrenować.

ACTIVE WEEKEND 
TERMIN 30.07-01.08
MIEJSCE ŁEBA
DEDYKOWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY


