
 

Uczniowski Klub Sportowy „SMS GALICJA” 

ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków 
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www.uksgalicja.pl / mail: biuro@uksgalicja.pl 

LETNI OBÓZ SPORTOWY 

STRONIE ŚLĄSKIE  - 2022 

Od 15 do 23.08.2022 r. – 9 dni 

____________________________________________________________ 

OBÓZ DEDYDKOWANY DLA: uczniów klas pływackich 1-3 

WYJAZD: 15.08.2022 poniedziałek / wyjazd spod szkoły 

POWRÓT: 23.08.2022 wtorek / wyjazd spod szkoły 

 

ZAKWATEROWANIE:  „Ośrodek Menos” 

https://www.osrodekmenos.pl/  

Ośrodek Menos znajduje się na obrzeżach 

miejscowości Stronie Śląskie. W bardzo niewielkiej 

odległości od ośrodka znajduje się Stroński Park 

Aktywności – kompleks z krytą pływalnią oraz 

wielofunkcyjną halą sportową. Okolica ośrodka jest 

pełna turystycznych atrakcji, takich jak szczyty 

górskie, jaskinie czy kopalnie otwarte do zwiedzania. 

Ośrodek oferuje: 

  pokoje 3-5-osobowe z łazienkami, 

  jadalnię, 

 boisko do siatkówki, 

 miejsce na ognisko, 

 zadaszoną wiatę ze stolikami i ławkami. 

WYŻYWIENIE: 3 posiłki (śniadanie / obiad  

z podwieczorkiem / kolacja) 

DOJAZD: autokar, również na miejscu 

CENA OBOZU: 1680 zł 

CENA ZAWIERA*: 

 9 dni pobytu (8 noclegów), wyżywienie (3 

posiłki dziennie), 

 zajęcia na pływalni – trening wg programu 

klubowego: minimum 3 treningi pływackie po 

1,5 h 

 zajęcia sportowe - gry zespołowe na boisku 
przy ośrodku, gimnastyka ogólnorozwojowa, 

zajęcia na hali sportowej, gry i zabawy na 

świeżym powietrzu, 

 aktywny wypoczynek nad kąpieliskiem Stara Morawa , 

 wycieczkę do Twierdzy Kłodzko, 

 wycieczkę do Kopalni Złota w  Złotym Stoku, 

https://www.osrodekmenos.pl/
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 wycieczkę na Czarną Górę,  

 zajęcia integracyjne – dyskoteka, „Mam 
talent”, 

 wycieczkę do Kopalni Uranu w Kletnie, 

 wideoanalizę techniki pływania, 

 upominek za uczestnictwo w obozie, 

 opiekę wykwalifikowanych wychowawców- 

trenerów, 

 ubezpieczenie, 

 transport Stronie Śląskie – Kraków – Stronie Śląskie, 

 nagrody za organizowane konkursy 

* - Organizator zastrzega możliwość zmian w programie wycieczek ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju. Ilość godzin szkolenia sportowego na basenie nie ulegnie 

zmianie. 

KOSZTY DODATKOWE:  

 kieszonkowe wg uznania (zakupy, pamiątki itp.) 

TERMINARZ WPŁAT:  

rezerwacja miejsca po wpłacie zaliczki  na konto klubowe: 

19 1540 1115 2083 9093 3877 0001 (z dopiskiem: „obóz letni Stronie Śląskie – imię 

nazwisko dziecka”), w wysokości 300 zł oraz po wypełnieniu „Formularza Zgłoszeniowego” 

uczestnika i oddanie do trenera prowadzącego – do 22.04.2022 

Prosimy o terminowość! 

Pozostała kwota - możliwość wpłat w 2 częściach: 

 II wpłata: 600 zł (do 29.05), III wpłata: 780 zł (do 17.07) 


