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OBÓZ WIND & SWIM
WILKASY

JE

11-16 lat

30.06-09.07.2019

1700 zł
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ZALICZKA W KWOCIE 400 ZŁ, PŁATNA
OD STYCZNIA 2019
NR KONTA BANKOWEGO:
38 1140 2017 0000 4402 0953 1767

Obozy inne niż wszystk
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Termin:

am
Zakwaterowanie i nocleg w AZS COSA Wilkasy
Pełne wyżywienie - 4 posiłki
(śniadanie, obiad, kolacja i podwieczorek wydawany przy obiedzie)
transport autokarowy
opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, instruktorów pływania,
ratownika WOPR oraz ubezpieczenie NNW
program obejmuje
windsurfing zajęcia w grupach dla początkujących,
zaawansowanych i średniozaawansowanych
codzienne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania
(pełnowymiarowy basen kryty)
rekreacja w strefie Spa Parku Wodnego Wilkasy
zajęcia na hali sportowej
piłka nożna
zajęcia na boisku do piłki plażowej,
wypoczynek, zabawy na plaży
ognisko, dyskoteka, karaoke

ie

30.06-09.07.2019
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15.07-24.07.2019
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Informacje i zapisy:
FHU Agnieszka Filary „AGA”
e-mail: agaﬁlary1@wp.pl

605 564 516
ie.pl

www.agaplywan
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OBÓZ PŁYWACKO REKREACYJNY
SYPNIEWO

S

7-14 lat

15.07-24.07.2019

1550 zł
ZALICZKA W KWOCIE 300 ZŁ, PŁATNA
OD STYCZNIA 2019
NR KONTA BANKOWEGO:
38 1140 2017 0000 4402 0953 1767

Zakwaterowanie i nocleg
w Centrum Wypoczynkowym ACTIV
Pełne wyżywienie - 4 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja
i podwieczorek wydawany przy obiedzie)
transport autokarowy, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
instruktorów pływania, ratownika WOPR oraz ubezpieczenie NNW
program obejmuje
codzienne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania
(pełnowymiarowy basen kryty)
zajęcia na hali sportowej
zajęcia z animatorem na terenie ośrodka
i w sali do zajęć tanecznych
zajęcia na boisku wielofunkcyjnym, piłka nożna
zajęcia na boisku do piłki plażowej , baloniada
zajęcia na kortach tenisowych,
wypoczynek, zabawy na plaży basenowej na zewnątrz,
wyprawa kajakowa dla starszych uczestników
ognisko, dyskoteka, karaoke

Organizator: FHU Agnieszka Filary „AGA”
Rejestr Organizatorów Turystycznych nr 517
www.agaplywanie.pl
Telefon:
Email:

605 564 516
agafilary1@wp.pl

Zaliczka w kwocie 300 zł płatna od stycznia 2019
Nr konta: 38 1140 2017 0000 4402 0953 1767

