
 
Informacje organizacyjne: 

 
Organizatorem wyjazdu jest Szkoła  Podstawowa  nr 32 im. Armii Krajowej w 

Toruniu.  Koszt wyjazdu  1070 zł ( płatne w dwóch ratach na konto szkoły ).  

Każdy rodzic otrzymuje fakturę. Można ubiegać się o dofinansowanie we własnym 

zakładzie pracy.   

Dodatkowe informacje  uzyskają Państwo u Pań: M. Kuźmińskiej, Violetty 

Rybickiej,  K. Szymeczko,  K. Weręgowskiej, S. Zielińskiej. 

Kierownik wyjazdu Pani Katarzyna Weręgowska.  

Obóz przeznaczony dla uczniów od 10.  roku życia.   

 

Zgłoszenia przyjmowane są w świetlicy szkolnej od  6 .02.2018 roku u 
Pani Stelli Zielińskiej  i Pani Małgorzaty Kuźmińskiej.  
Na początku marca odbędzie się spotkanie organizacyjne z kierownikiem 
obozu, o którym zainteresowane osoby zostaną powiadomione.    
                              
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,,PŁYWAMY ’’  

 
OFERTA  OBOZU SPORTOWEGO  LATO 2018 

ŁEBA  

 

   24.06.2018  –  1.07.2018  ( 8 dni ) 

 
Łeba  – miejscowość wypoczynkowa z portem morskim i kąpieliskami 

położona w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad rzekami Łebą 

i Chełstem.  

Informacje o kompleksie: 
Ośrodek ,,Słoneczko” jest doskonale położony, blisko centrum, z dala od 

ruchliwej drogi, na ogrodzonym, monitorowanym, bardzo dobrze 

zagospodarowanym terenie o powierzchni 1 ha, w odległości około 350 m od 

piaszczystej plaży i 700 m od Jeziora Sarbsko. Zakwaterowanie w pokojach 

2- 5 osobowych z łazienką i TV. Ośrodek posiada bogatą infrastrukturę: 

klimatyzowana stołówka, sala gimnastyczna (16 x 9 m), sprzęt sportowy oraz 

lustra do tańca, sprzęt nagłaśniający do organizacji dyskotek, imprez karaoke 

oraz projekcji filmów, 4 świetlice z tablicą oraz TV, console room (x-box, 

kinect), duży namiot gier wyposażony w piłkarzyki, cymbergaje, duży namiot 

letni do zajęć rekreacyjno integracyjnych (ok. 100 m2), gabinet pielęgniarki, 

Wi-Fi, 5 stołów do tenisa, 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią 

syntetyczną (koszykówka, siatkówka, tenis), 3 boiska plażowe (piłka nożna, 

ręczna i siatkowa), mini golf (7 torów), trampolina czterostanowiskowa, duży 



plac zabaw z zestawami zabawowymi, tropikalna wyspa (piasek, palmy, 

leżaki), 2 okrągłe stoły do grupowej gry w tenisa, grill.  

PODCZAS TURNUSÓW OŚRODEK ZAPEWNIA OPIEKĘ: 
rezydenta – koordynatora, pielęgniarki, animatora sportu i zabaw. 

 

W ramach  wypoczynku  gwarantujemy:  
- transport  uczestników, 

- zakwaterowanie w  pokojach 2 - 5 osobowych z łazienkami,  

- całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), 

- ubezpieczenie NNW uczestników obozu poszerzone o sporty wodne, 

- opiekę pielęgniarską, lekarską ( opieka pielęgniarki  na terenie ośrodka + 

lekarz na telefon ), 

- opiekę  wychowawczą sprawowaną przez wykwalifikowaną i znaną 

dzieciom kadrę pedagogiczną, 

- korzystanie z pełnej infrastruktury i sprzętu sportowego na terenie ośrodka. 

Program wychowawczy obejmuje: 
- zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne oraz dydaktyczne,  

- lekcje pływania, zajęcia i zabawy w plenerze na terenie oraz wycieczki, 

- wyjazd do kina,  

 - ognisko, dyskoteki,   konkursy, 

- wspólne lody, degustacje. 

 

Planowane  zajęcia i wycieczki:  
• Zajęcia sportowe: Pływanie  

 

Wyjazdy do Parku Wodnego Redzikowo, 

w którym znajdują się: basen sportowy (25 /12,5 m),przystosowany do 

organizowania zawodów i turniejów pływackich, basen rekreacyjny, 

wyposażony w służące do relaksu gejzery i leżanki z hydromasażem, basen 
zewnętrzny  połączony z częścią rekreacyjną krytej pływalni kanałem 

przepływowym, rwąca rzeka,  wodny plac zabaw ze zjeżdżalnią, ślizgawką i 

brodzikiem. Dzieci podzielone będą w grupy, które poznają i utrwalą 

podstawowe style pływania.  

Po każdej lekcji Bowling  w Kręgielni.  
-  Zajęcia pływania prowadzone będą przez instruktora Szkoły Pływackiej 

Neptun.  

• Wycieczki, wyjazdy: 
- Szymbark – Zwiedzanie skansenu:  Najdłuższa deska świata,, Dom do 

góry nogami, Dom Sybiraka, Muzeum Gospodarstwa Domowego.   

- Kościółek św. Rafała , Bunkier Gryfa Pomorskiego, Dwór Salino, Dom 

Trapera Kaszubskiego, Chata Kaszubska, warsztaty ,,Wypiek chleba”.  

 

- Park Rekreacyjno - Edukacyjny w Sarbsku:  zwiedzanie z 

przewodnikiem, fokarium, oceanarium, park zręcznościowy, gaj małego 

pirata, kolejka pirata, plac zabaw.  

 

- Łeba Park - Park dinozaurów w Łebie- zwiedzanie parku, w tym: 

zjeżdżalnie pontonowe, mini zoo, wstęp do galerii minerałów i skamielin, 

Centrum multimedialne ( Zamek Strachu, Bajlandia, Kino 7d Max), wstęp do 

Dino Kina, małpi gaj, wstęp do wioski indiańskiej- strzelanie z łuku, płukanie 

złota, dmuchańce, program animacyjny, wstęp na największe w Polsce pole 

do mini golfa, kolejka Czerwonego Kapturka.  

 

- Aquapark  w  Redzie   - trzy godziny  fantastycznej zabawy  
To jedyny w Polsce aquapark, gdzie wokół nas pływają żywe rekiny. W 

wielkich zbiornikach jest aż 20 rekinów i inne egzotyczne ryby. Korzystając 

z różnych atrakcji aquaparku rekiny będą zza szyb przyglądać się naszej 

zabawie. Jednak to nie wszystko...To jedyny park wodny, który pełni rolę 

oceanarium - tutaj dzieci sporo dowiedzą się o egzotycznych mieszkańcach 

oceanów.  Baseny, zjeżdżalnie, brodziki, wodne place zabaw dla dzieci, 

leniwa rzeka, basen ze sztuczną falą czy zjeżdżalnią, której tor przebiega 

przez szklany tunel akwarium z rekinami.   

 
- Labirynt Park Łeba -  Zajęcia grupowe z animatorem o temacie Harry 

Potter: naturalny labirynt z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia 

po drodze do wyjścia.  

 

 - Zwiedzanie miejscowości, wspólne lody, pizza.  

- Wyjazd do kina  

 

• Zajęcia rekreacyjne: gry i zabawy sportowe, kąpiel w morzu,  
       plażowanie, konkursy na plaży,  korzystanie ze sprzętu sportowego. 

• Zajęcia własne – integracyjne: 

• prace plastyczne w grupach, 

• gry planszowe, zabawy z chustą animacyjną. 

 

Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie.  
 


