
PROMOSPORT EXTREME CAMP  DĄBKI 2017 
 
FOOTBALL/ZUMBA SAILING CAMP CHARZYKOWY  2017 
 
MULTISPORT CAMP  CHARZYKOWY 2017 
 
 
 

Informacje dla rodziców 



GODZINY PRZYJAZDU/ODJAZDU 

 WYJAZD   

 DĄBKI 21.07.2017 (piątek)  

 zbiórka godz. 8:00, odjazd 8.30 

 CHARZYKOWY 24.06.2017 (sobota) 

 Zbiórka godz. 8:00, odjazd 8.30 

 SŁUŻEWIEC – TOR WYŚCIGÓW KONNYCH – PARKING 
GŁÓWNY   
(UL. PUŁAWSKA 266) 

 

 PRZYJAZD  

 DĄBKI 2.08.2017 (środa) 

 Około godz. 18:00 

 CHARZYKOWY 6.07.2017 (czwartek) 

 Około godz. 17:00  

 SŁUŻEWIEC – TOR WYŚCIGÓW KONNYCH – PARKING 
GŁÓWNY   
(UL. PUŁAWSKA 266) 



KADRA PEDAGOGICZNO - INSTRUKTORSKA 

 Kierownik obozu /wychowawca w Dąbkach i Charzykowach – Bartosz Bilski  
tel. kontaktowy 608-067-177  

 Zastępca kierownika - Anna Bilska (Szumowska) tel. 533-677-233 
 Przez cały pobyt dziećmi opiekowało się będzie: 
 DĄBKI - 3 wychowawców 
 CHARZYKOWY: 
 SAILING FOOTBALL /ZUMBA CAMP  – 2 wychowawców 
 MULTISPORT CAMP – 3 wychowawców 
• Szkolenie windsurfingowe/żeglarskie prowadzone będzie przez 

wykwalifikowanych instruktorów ze szkółek: 
• Jot2 w Dąbkach 
• REJS w Charzykowach 
 Wszyscy zatrudnieni przez nas instruktorzy, posiadają państwowe 

uprawnienia w danej dyscyplinie sportu.  
 A także uprawnienia wychowawcy kolonijnego i animatora sportu  
 Ponad to każdy z nich na co dzień pracuje z dziećmi w szkołach lub klubach 

sportowych. To warunek, którym kierujemy się zawsze przy doborze kadry.  
 



KADRA PEDAGOGICZNO - INSTRUKTORSKA 



LICZBA UCZESTNIKÓW I PODZIAŁ NA GRUPY 
 Ilość uczestników 
 Dąbki 35 osób 
 Charzykowy: 
 SAILING FOOTBAL/ZUMBA CAMP - 33 osoby 
 MULTISPORT CAMP – 22 osoby 
 Podział na grupy 
 Uczestnicy zostaną podzieleni na:  
 Dąbki 2 grupy wychowawcze 
 Charzykowy:  
 SAILING FOOTBALL/ZUMBA CAMP - 2 grupy wychowawcze 
 MULTISPORT CAMP – 2 grupy 

 
 

 Pełne listy grup wraz z telefonem kontaktowym do wychowawcy zostaną wysłane drogą mailową 
do końca bieżącego tygodnia.  
 

 Podczas zajęć treningowych zawsze jeden z wychowawców będzie pełnił dyżur w Ośrodku i 
opiekował się osobami nie biorącymi udziału w zajęciach. 

  
 W trosce o naszych podopiecznych dbamy o wysokie standardy w doborze instruktorów, 

pedagogów a przede wszystkim przy podziałach na grupy wychowawcze- na jednego opiekuna 
przypadać będzie max 15 uczestników!!!  



BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE 

 Nasza firma posiada licencję organizatora turystyki a także 
wymaganą gwarancję ubezpieczeniową, działamy na zasadach biura 
turystycznego!  

 Obóz zgłoszony jest do odpowiedniego wydziału kuratorium (nadzór 
kuratorium i sanepidu)  

 Uprawnienia kadry pedagogiczno-instruktorskiej są do wglądu i także 
zostały wysłane do kuratorium.  

 Do wglądu pozostają również dokumenty potwierdzające spełnienie 
wszystkich należytych norm Ośrodków Wczasowych „Horyzont” oraz 
„REJS” ( pozytywna opinia straży pożarnej)  

 Nasi uczestnicy zawsze mają zagwarantowaną opiekę lekarza, który 
w razie potrzeby przyjeżdża do miejsca zakwaterowania, na miejscu 
dyżuruje pielęgniarka. 

 Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi przewoźnikami, którzy 
gwarantują nam bezpieczne, bogato wyposażone autokary 
najwyższej klasy  

 Każdy z uczestników został objęty ubezpieczeniem NNW 
rozszerzonym o pakiet sportów extremalnych na kwotę 20 000 zł  

 



WARUNKI ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

D

Ą

B

K

I

 

C

H

A

R

Z

Y

K

O

W

Y

 



WARUNKI ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

 Wybór miejsca zakwaterowania naszych młodych podopiecznych to dla nas zawsze sprawa 
priorytetowa- dlatego ośrodki z którymi współpracujemy są wizytówką naszej firmy 
spełniając najwyższe standardy wypoczynku dzieci i młodzieży 

  

 Ośrodek Wypoczynkowy „Horyzont” gwarantuje naszym uczestnikom  najwyższy 
standard wśród tego typu hoteli położonych w tej malowniczej miejscowości. Jego 
niewątpliwym atutem jest atrakcyjne położenie-  przy samej wydmie porośniętej lasem, w 
odległości 100m od morza. Ośrodek posiada bogatą bazę sportową- 4 baseny, kompleks 
boisk sportowych, saunę, siłownię, bilard, tenis stołowy a także profesjonalną salę 
dyskotekową. Obiekt jest w pełni ogrodzony i dozorowany, co więcej, posiada własne 
wyjście na plażę. Ponad to oferuje nam: świetną kuchnię, altankę grillową, kawiarenkę 
internetową a przede wszystkim wygodne pokoje 2 i 3 osobowe posiadające przedpokój z 
obszerną, przesuwną szafą, łazienki z pełnym węzłem sanitarnym a także TV. 

 Ośrodek Wczasowy „REJS” to malowniczo usytuowany obiekt, znajdujący się zaraz przy 
samym jeziorze, posiadający własną przystań, pomost, wypożyczalnie sprzetu wodnego i 
szkółkę windsurfingową, która znajduje się zaledwie 20m od naszych domków.  Duży w 
pełni ogrodzony teren, piękna restauracja i bogato wyposażone murowane domki 6-7 
osobowe  przygotowane pod prywatnych gości z całą pewnością zaskoczą naszych 
uczestników swoim standardem. Każdy z nich wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny, 
duże szafy, lampki nocne i telewizory LED. To z cała pewnością najwyższy standard z 
pośród obiektów w których kwaterujemy nasze grupy dlatego od paru lat walczyliśmy o te 
miejsca! Ośrodek słynie ze świetnej kuchni i bogatego menu, spacjalnie dla naszych 
młodych podopiecznych przygotowywany będzie szwedzki stół na sniadania i kolacje. . Na 
terenie obiektu znajdziemy boisko wielofunkcyjne, salę taneczną, salę dyskotekową, 
świetlicę, stół do ping-ponga, wiatę grillową, dla gości dostępne są także rowery. Nic tylko w 
świetnych warunkach korzystać z uroków malowniczego jeziora Charzykowskiego 
delektując się ciszą i pięknymi widokami. 



PROGRAM OBOZU DĄBKI 

 Głównym celem obozu jest profesjonalne szkolenie windsurfingowe 
prowadzone w zakresie 1,5h dziennie zakończone regatami 

 Jednak nasze obozy to nie tylko windsurfing… 

 Jak co roku wśród konkurencji wyróżniamy się bogatym programem 
alternatywnym w którym każdy uczestnik znajduje coś dla siebie.  

 W tym sezonie poza stałymi atrakcjami przygotowaliśmy parę 
niespodzianek  

 Oto lista wszystkich atrakcji wchodzących w skład programu obozu:  
katamarany- szkolenie żeglarskie, paintball, przejażdżki 
bananem i KOŁEM WODNYM, wakeboard, dzienne i nocne gry 
terenowe, podstawy kitesurfingu, wyprawa kajakowa, wizyty w 
aquaparku, zorbing, BUBBLE SOCCER, PARASAILING, 
strzelectwo i wiele innych.. 

 Plażowanie a także liczne turnieje i zawody z nagrodami…  

 



 PROGRAM OBOZU  

SAILING FOOTBALL/ ZUMBA CAMP CHARZYKOWY 

 Głównym celem obozu jest profesjonalne szkolenie żeglarskie (2 
godziny dziennie), windsurfingowe (1 godzina dziennie) 
zakończone regatami 

 Jednak nasze obozy to nie tylko windsurfing i żagle… 

 Codzienne zajęcia ZUMBY oraz TRENINGI PIŁKARSKIE,  

 Oprócz tego: 

 WAKEBOARDING* OPTYMISTY* paintball * przejażdżki 
na bananie * zajęcia na strzelnicy * kajaki * elementy 
survivalu * dzienne i nocne gry terenowe *  podstawy 
kitesurfingu *  nocleg na plaży w namiotach * AQUAPARK* 
PARASAILING !!! BUBBLE SOCCER !!! 

 Plażowanie a także liczne turnieje i zawody z nagrodami…  

 



 PROGRAM OBOZU  

MULTISPORT CAMP CHARZYKOWY 

 Program obozu jest tak skomponowany aby zapewniał 
naszym najmłodszym podopiecznym udział w jak 
największej liczbie aktywności tak potrzebnych do 
prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka 

 W tym sezonie stawiamy na wyprawy rowerowe, piłkę 
nożną i taniec w połączeniu ze sportami wodnymi tj. 
windsurfing i żeglarstwo  

 Jednak to nie wszystko: 

 Listę atrakcji uzupełnią: strzelectwo, gry terenowe, 
rowerki wodne, wyjazdy do aquaparku, wakeboard, 
przejażdżka bananem, turnieje, zawody i wiele innych.. 

 



PROGRAM OBOZU 



WAŻNE INFORMACJE 
 Zapraszamy do śledzenia codziennych relacji zdjęciowych na naszej 

stronie internetowej www.promo-sport.pl oraz profilu facebookowym 

 Wszystkie leki przyjmowane przez dzieci prosimy przekazać nam 
przy autokarze wraz ze spisanymi informacjami na temat ich 
podawania oraz pisemną zgodą rodziców na wydawanie ich przez 
wychowawcę (dzieci same nie mogą przyjmować żadnych lekarstw!!)  

 Uczestnicy mają stały dostęp do wody pitnej dostępnej w pokojach 
wychowawców. 

 Z doświadczenia zalecamy także przekazanie nam kieszonkowego 
dzieci(szczególnie tych młodszych), które systematycznie będziemy 
im wypłacać podczas wyjazdu.  

 Prosimy o dostarczenie do nas kart kwalifikacyjnych dzieci(najpóźniej 
w dniu wyjazdu) i staranne wypełnienie wszystkich wymaganych pól.  

 W przypadku chęci dowozu dziecka na obóz we własnym zakresie 
prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji po zebraniu. 

 Prosimy o możliwe ograniczenie zabierania przez dzieci 
wartościowych rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu lub po prostu 
zostać zgubione.  

 W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o wpisanie swoich 
danych na listę. 

 

 



LISTA RZECZY DO ZABRANIA 

 Piankowe buty do windsurfingu (lub gumowe buty do wody) 

 Pianka (jeżeli posiadasz) 

 Dres 

 Ortalion (kurtka przeciwdeszczowa) 

 Ciepły sweter (bluza/polar) 

 Klapki, ręcznik kąpielowy, kąpielówki/kostium 

 Krem z filtrem 

 Czapka (koniecznie !!!) 

 Plecak 

 2 pary butów 

 Zeszyt, długopis 

 Książka 

 Płyta z ulubionym filmem 

 Śpiwór (FOOTBALL/ZUMBA i DĄBKI) 

 Latarka 

 Strój do zajęć sportowych  

 Obuwie odpowiednie do zajęć sportowych 

 



LISTA RZECZY DO ZABRANIA 

 a przede wszystkim… 

 

 Dobry humor, szeroki uśmiech i szczere chęci…  



LISTA RZECZY DO ZABRANIA 

 MULTISPORT CAMP !!! 

 UCZESTNICY ZABIERAJĄ SWOJE ROWERY, 

 NALEŻY JE DOSTARCZYĆ W ŚRODĘ LUB CZWARTEK 
(20,21.06.2017) W GODZINACH 17.30 – 20.00 NA BOISKO KS 
ARMADO ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE WYŚCIGÓW 
KONNYCH SŁUŻEWIEC (ul. Puławska 266 wjazd od Alei 
Wyścigowej) 

 PRZY WJEŹDZIE NALEŻY PODAĆ HASŁO: „ROWERY”, ABY 
OCHRONA WPUŚCIŁA PAŃSTWA NA TEREN. 

 ROWERY ZOSTANĄ PRZEWIEZIONE DO OŚRODKA. PRZEZ 
CZAS TRWANIA OBOZU BĘDĄ PRZECHOWYWANE W 
ZAMKNIĘTYM GARAŻU.  

 OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM WYPOSAŻENIA JEST 
RÓWNIEŻ KASK ROWEROWY, KTÓRY ZABIERAMY JUŻ W 
DNIU WYJAZDU DO AUTOKARU.  

 PROSIMY O PODPISANIE ROWERÓW 



ORGANIZATOR 

PROMOSPORT 

ul. Dzikiej Róży 36/8 

05-500 Józefosław PIASECZNO 

NIP 952-197-27-85 

REGON  144411579 

Koncesja organizatora imprez turystycznych nr 1386 

Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów turystyki 


