
 

Uczniowski Klub Sportowy „SMS GALICJA” 

ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków 

NIP: 6751477214 / REGON 122592776 

www.uksgalicja.pl / mail: biuro@uksgalicja.pl 

LETNI OBÓZ DOCHODZENIOWY 

KRAKÓW  - 2020 

Od 17 do 27.08.2020 r. – 10 dni (bez niedzieli) 

____________________________________________________________ 

 

OBÓZ DOCHODZENIOWY DEDYDKOWANY DLA: przyszłych uczniów klas 

pływackich 5, 6, 7 

 

GŁÓWNE MIEJSCE OBOZU:  Obiekty sportowe ZSOMS, ul. Grochowska 20, 31-521 

Kraków 

 

W PROGRAMIE: 

- 6-7 treningów pływackich – klasy 5 i 6 - 8,5h zegarowej, klasa 7 - 10h zegarowych   

- 8 treningów na lądzie – łącznie 12h zegarowych (treningi ogólnorozwojowe, gry 

zespołowe, gry i zabawy ruchowe), 

- 2x szkolenie z kajakarstwa, 

- wycieczki rowerowe (OSiR Kolna, Las Wolski, Zalew Nowohucki) 

- wizyta w Ogrodzie Doświadczeń, 

- wyjście na Kopiec Kościuszki.. 

 

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA: 

Klasy 5-6: 

- 8:30 – 11:30 - zajęcia na obiektach ZSOMS (basen/zajęcia na lądzie)* 

- 11:30 – 16:00 - wycieczki rowerowe/wyjścia na atrakcje 

Klasa 7: 

- 8:30-10:00 – zajęcia na obiektach ZSOMS (hala) 

- 10:00 – 14:30 – wycieczki rowerowe/wyjścia na atrakcje 

- 14:30-16:00 – trening na basenie* 

 

* - w przypadku braku basenu w ZSOMS, zajęcia będą prowadzone na obiekcie 

zastępczym 

 

CENA OBOZU: 750 zł 

 

CENA ZAWIERA:  

 10 dni zajęć programowych (bez niedzieli) w ilości zgodnej z ofertą, 

 bilety wstępu na atrakcje, 

 szkolenie z kajakarstwa, 

 opiekę wykwalifikowanej kadry, 
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 ubezpieczenie, 

 nagrody za organizowane konkursy, 

 upominek - koszulka, 

 dostęp do wody, 

 środki dezynfekujące. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE NALEŻY ZORGANIZOWAĆ:  

 posiłki, 

 bilety komunikacji miejskiej MPK Kraków (w razie dobrej pogody dojazd na atrakcje 
rowerami), 

 sprawny rower (po przeglądzie technicznym), kask rowerowy i zapasową dętkę 
pasującą do koła, 

 maseczkę i rękawiczki jednorazowe. 

SPOSÓB ZAPISU:  

 Mailowo na adres wadrzyk504@gmail.com – wysłanie czytelnego zdjęcia/skanu 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego, karty kwalifikacyjnej oraz regulaminu 

treningów. Oryginały należy dostarczyć na zbiórkę w I dzień treningów. 

 Zapisów należy dokonywać maksymalnie do 20.07.2020. Po tym terminie nie 

gwarantujemy udziału dziecka w obozie. 

 

 

TERMINARZ WPŁAT:  

 

Rezerwacja miejsca po wpłacie zadatku (bezzwrotnego) na konto klubowe: 

19 1540 1115 2083 9093 3877 0001 (z dopiskiem: „obóz dochodzeniowy 2020 – imię 

nazwisko dziecka”), w wysokości 750 zł oraz po wypełnieniu „Formularza 

Zgłoszeniowego” uczestnika, karty kwalifikacyjnej, regulaminu półkolonii oraz 

oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na pomiar temperatury dziecku – 

skan/zdjęcie należy wysłać na adres wadrzyk504@gmail.com . Oryginały należy 

przynieść na zbiórkę I dnia półkolonii. 

 

Prosimy o terminowość! 

 

 Zadatek – 350 zł (do 20.07.2020) – rezerwacja miejsca ! 

 

Pozostała kwota - możliwość wpłat w 2 częściach: 

 400 zł – do 7.08 
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