
 

Obóz klubowy dla najmłodszych (z Trenerkami szkolnymi ) 
 OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY NAD JEZIOREM  -  AUGUSTÓW 2018  

 
 DLA KLAS 1-3 SP (dla najmłodszych) ! 

 

AUGUSTÓW - uzdrowisko otoczone dziewięcioma jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską. Wodna stolica północno-
wschodniej Polski, doskonałe miejsce na spływ kajakowy, żeglowanie, rejs statkiem, katamaranem czy gondolą. 
Malownicze widoki, czyste powietrze i woda w jeziorach, relaksujące lasy sosnowo - świerkowe, nienaruszona natura i 
życzliwi mieszkańcy - to wszystko tylko w Augustowie! W 2014 r. Augustów został uhonorowany tytułem Najmilszego 
Miasta Polski podczas II edycji akcji "Milka”. 
 

ZAKWATEROWANIE: PENSJONAT „U MARIANNY” BIS to nowy, nowoczesny, luksusowy budynek położony w zacisznej 
dzielnicy Augustowa, nad jednym z najczystszych w Polsce jeziorem Necko, w otoczeniu sosnowych lasów Puszczy 
Augustowskiej, z własną plażą nad jeziorem. Pensjonat oferuje ładnie urządzone, 3-4 osobowe pokoje z pełnym 
węzłem sanitarnym i tv oraz bezprzewodowym łączem wifi.  Restauracja w ośrodku serwuje smaczne, domowe posiłki. 
Ośrodek zobacz na stronie: http://www.umarianny.oit.pl/. Do dyspozycji uczestników: 

 własna plaża 

 sprzęt pływający /łódka, rower wodny, kajaki/ 

 kort tenisowy, tenis stołowy, bilard 

 teren trawiasty do grania w piłkę 

 miejsce na ognisko/grill, plac zabaw 
 

PROGRAM RAMOWY WYJAZDU: 
1 DZIEŃ: wyjazd na obóz do południa, przyjazd do Augustowa po południu,  zakwaterowanie w ośrodku, zapoznanie się 
z okolicą, obiadokolacja i nocleg 
1-7 DZIEŃ: pobyt w Augustowie 7 dni (6 noclegów),  aktywny wypoczynek, realizacja programu treningowego i 
rekreacyjnego. 
7 DZIEŃ: śniadanie, pakowanie bagaży, zabranie prowiantu na drogę powrotną, wyjazd, powrót z obozu w godzinach 
wieczornych. 
 

TERMIN: 12-18.08.2018 
 

CENA:  1250 zł 
 

CENA ZAWIERA: 

 TRANSPORT: autokar 

 ZAKWATEROWANIE: 7 dni (6 noclegów) 

 WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie. Świadczenia rozpoczynamy od obiadokolacji w dniu przyjazdu, kończymy 
śniadaniem w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną 

 PROGRAM: 
-  TRENINGI - w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie na nowoczesnym basenie o wymiarach 25 x 
   12,5 m wraz z trampoliną. Całość podzielona jest na 6 torów pływackich. Głębokość od 1,2 m do 3,4 m. Pływalnia 
   posiada homologację basenu sportowego wydaną przez Polski Związek Pływacki /5 treningów x 3-4 tory x 1h/ 
-  REJS STATKIEM  w Dolinę Rospudy na trasie: Port Augustów - Rzeka Netta - Jezioro Necko - Jezioro Rospuda - Port 
   Augustów. Dolina Rospudy jest unikatowa, jej krajobraz jest chroniony ze  względu na występowanie bardzo rzadkich 
   gatunków roślin i zwierząt 
-  AUGUSTÓW - zwiedzanie miasteczka, spacer po bulwarach 
-  ROZGRYWKI SPORTOWE 
-  KĄPIELE I PLAŻOWANIE nad jeziorem, na plaży ośrodka, korzystanie ze sprzętu wodnego 
-  OGNISKO z pieczeniem kiełbasy 

_________________________________________________________ 
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