OBÓZ WSPINACZKOWO-ROWEROWY JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
Miejsce : MIRÓW
Termin : 22- 29.06.2019
Cena : 1900 zł

Zapraszamy na obóz pełen przygód i atrakcji, w malowniczych okolicach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, pośród przepięknych ostańców, pełnych tajemnic
średniowiecznych zamków i niekończących się kilometrów ścieżek rowerowych o
urozmaiconym stopniu trudności.
Oferta przeznaczona jest dla dzieci w przedziale od 2 - 8 klasy podstawowej, które
miały kontakt ze wspinaczką oraz członków sekcji wspinaczkowej Glosator .
Przewidujemy podział na dwie grupy wiekowe: młodszych i starszych.
W roli kadry kierownik i instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi:
kierownik obozu: Michał Tylek
instruktor wspinania: Mateusz Martynowicz
instruktor wspinania: Maria Szczepankiewicz
Przez 8 dni będziemy aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu, odwiedzając na
rowerach okoliczne skałki, korzystając z uroków wspinaczki skałkowej, zwiedzając
okoliczne zamki. Ochłody będziemy szukać na pobliskim basenie, a w dzień
odpoczynkowy od skałek uczestnicy obozu będą mogli sprawdzić swoje umiejętności
w parku linowym. Nie zabraknie też rozgrywek w piłkę plażowa i wieczornych
warsztatów wspinaczkowych i artystycznych.
Zarówno cele wspinaczkowe jak i trudności dróg, będą dopasowane do wieku i
umiejętności dzieci, tak aby każdy mógł zdobyć swój własny Everest

Z dodatkowych i najbardziej lubianych atrakcji, czeka nas nocna gra terenowa, gdzie
jedynym źródłem światła w otaczającej nas ciemności będzie czołówka i światło
Księżyca.
Noc pełna atrakcyjnych zadań, na których oprócz sprawności ciała i umysłu, będzie
trzeba wykazać się odrobiną odwagi.
Zakwaterowanie
Piękny ośrodek z widokiem na XIV wieczny zamek w Mirowie, w odległości kilku metrów od
najbliższych skałek, na których będziemy się wspinać. Rozpościera się na terenie 60 tys
metrów kwadratowych, przeznaczony do dyspozycji gości, na wszelkiego rodzaju gry,
zabawy i ogniska.
Oferuje noclegi wygodnych i ładnie urządzonych pokojach: 2,3,4,5,6, 7 i 8 osobowych. Dużą
jadalnię, w której serwowane są pyszne i urozmaicone: śniadania, obiady i kolacje.
Filmik przedstawiający Ośrodek Orlik w Mirowie:
http://www.gosciniecorlikwmirowie.pl/orlik-filmy.html
Gościniec "Orlik"
Mirów 38, 42-320 Niegowa
tel. +48 502 482 905

Cena wyjazdu obejmuje:
–
–
–
–
–
–
–

dowóz dzieci z Krakowa i z powrotem
transport rowerów na miejsce ( nie zapewniamy rowerów)
sprzęt wspinaczkowy: uprzęże, kaski, karabinki, ekspresy, liny (konieczne
własne buty wspinaczkowe)
nocleg i pełne wyżywienie
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry
ubezpieczenie NNW
dobrą zabawę

ZAPISY TYLKO Z WPŁATĄ I raty przyjmuje od poniedziałku 25 marca do 19 kwietnia

2019r. pani Jagoda Wilkosz codziennie w godz. 7.45 - 8.30 przy ul. Krowoderskiej 8 (III
piętro, pokój nr 20) lub w sekretariacie na Stradomskiej 10 w godz.8.15-15.00.
I rata - 500 zł płatne gotówką przy zapisie
II rata - płatna do 30.05.2019r. gotówką lub przelewem na konto SKSiT „Glosator” nr 28
8589 0006 0000 0031 9128 0001 (z opisem za kogo i na jaki obóz)
- W przypadku wycofania się z obozu po 13.05. 2019r. zaliczka 500 zł nie podlega
zwrotowi.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w przypadku braku minimalnej
wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji wpłacone kwoty zostaną zwrócone w
całości.
- „Kartę kwalifikacyjną na obóz” należy pobrać przy zapisie lub wydrukować
ze strony www.glosator.pl .Wypełnioną kartę należy oddać najpóźniej do 30.05.2019r. do
sekretariatu przy ul. Krowoderskiej 8 lub przy ul. Stradomskiej 10.
- Wszelkich informacji o obozie udziela kierownik obozu:

Michał Tylek, pod nr telefonu: 535 455 783 lub mailowo:
info@topotravel.com.pl
Uwaga:

Oprócz zapisów u pani Jagody, prosimy o zgłoszenie mailowe na adres:
info@topotravel.com.pl
Zapraszamy!!!

