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1 ORGANIZATOR
Olympic
Piłkarska Akademia Mistrzów
Dariusz Sztylka & Krzysztof Wołczek

2 TERMINY

Turnus I 
16.08-22.08.2022r

3  MIEJSCE
 Ośrodek Wczasowy "Wanda",
ul. Górna 3B
78-111 Ustronie Morskie

dokładne godziny wyjazdów i powrotów zostaną
opublikowane na stronie www oraz Facebooku
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ZAPEWNIAMY
- zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie)

- 2x dziennie zajęcia treningowe z piłki nożnej

- udział w lidze obozowej

- atrakcyjny i bardzo obszerny program obozu (m.in.

zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia integracyjne,

wycieczki np. do Aquaparku/krajoznawcza)

- transport do i z ośrodka

- pamiątka z obozu

- profesjonalną kadrę trenerską

- niezapomniane wspomnienia! :)

SUPER TRENINGI | SUPER BOISKA | ANIMACJE NA PLAŻY

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA
8:00 - pobudka, toaleta poranna

8:30 - śniadanie

9:00 - odprawa w grupach

9:30 - 10:00 - przygotowanie do treningu

10:00 - 11:30 - poranny trening

11:30 - 12:00 - toaleta po treningu

12:00 - 13:30 - zajęcia w grupach (integracyjne/

kreatywne)

13:30 - 14:00 - obiad

14:00- 14:30 - rozmowy telefoniczne

14:30 - 16:30 - zajęcia, animacje na plaży

16:30 - 17:00 - przygotowanie do treningu

17:00 - 18:30 - trening

18:30 - 19:00 - toaleta po treningu

19:00 - 19:30 - kolacja

19:30 - 21:30 - liga obozowa, zajęcia kreatywne, gry i

zabawy

21:30 - 22:00 - toaleta wieczorna

22:00 - cisza nocna
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CO ZABRAĆ NA OBÓZ?
- obuwie: 1 para korków, 1 para butów na halę sportową, 1

para klapek

- ręczniki - 1 prysznicowy, 1 mniejszy + ewentualnie 1 na

basen

- strój sportowy: strój na trening (spodenki, koszulka z

krótkim rękawem + 2 pary getr), kurtka nieprzemakalna

(ortalion), polar, długie spodnie dresowe

- kąpielówki

- przybory toaletowe (mydło, szczoteczka i pasta  do

zębów)

- piżama, bielizna osobista

- legitymacja szkolna

- wypełniona karta uczestnika obozu, podpisany

regulamin, oświadczenie Covidowe

- plecak, bidon, portfel

ZAPISY NA OBÓZ
1. Wpłata zaliczki w wysokości 400 zł w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 10.06.2022r          

W tytule przelewu wpisujemy: "Imie i nazwisko dziecka - obóz Ustronie -

...Turnus - imie i nazwisko trenera prowadzącego" np. Jan Kowalski - obóz

Ustronie - III Turnus - trener Dariusz Sztylka / tel. kontaktowy ....

             Nr konta bankowego:       12 1910 1048 2412 1805 5493 0001
2.Wpłata pozostałej kwoty, tj. 1050zł do dnia 10.07.2022r

*brak wymaganych wpłat w oznaczonych terminach powoduje

automatyczne skreślenie z listy uczestników obozu

3. Wypełnić i zdać trenerowi w dniu wyjazdu na obóz:

- kartę uczestnika obozu (do pobrania ze strony www.olympicwroclaw.pl w

zakładce "obozy i półkolonie"

- podpisany regulamin



w przypadku rezygnacji z obozu zaliczka ulega przepadkowi
przy rezygnacji z obozu w terminie na 14 dni przed turnusem, zwrotowi
podlega 70% pozostałych kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa
zawodnika w obozie
przy rezygnacji z obozu w terminie na 13 dni przed turnusem, zwrotowi
podlega 50% pozostałych kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa
zawodnika w obozie
rezygnacja uczestnika z obozu może nastąpić jedynie pisemnie lub mailowo
(akademia@olympicwroclaw.pl)

rozmowy telefoniczne każdego dnia będą możliwe po obiedzie, tj. w godz. 14:00-14:30 
zakaz spożywania chipsów, napojów gazowanych przez zawodników podczas obozu
zakaz posiadania konsol, gier komputerowych podczas obozu
na obóz można zabrać max. 100zł "kieszonkowego" (prosimy, aby pieniądze były
umieszczone w podpisanej kopercie i  przekazane podczas zbiórki trenerowi-opiekunowi.
Prosimy, aby w kopercie były nominały po 10zł.
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W przypadku kwarantanny lub pozytywnego testu na
koronawirusa - zwrot całej kwoty za obóz


