Zapraszamy na wakacyjny obóz
rekreacyjno-szachowy

„Wakacje z szachami”
9–16 lipiec 2022 r. Ośrodek STAWISKA nad Jeziorem Zakrzewie
Obóz “Wakacje z szachami” to obóz rekreacyjno- szachowy, którego program jest
niezwykle rozbudowany. Każdy dzień niesie nowe wyzwania, gry i zabawy. Dzięki wodnym
szaleństwom, rozgrywkom i turniejom uczestnicy nie odczują nudy. Nie zabraknie też zajęć
szachowych i szachowych turniejów. Jest to idealny obóz dla osób lubiących różnorodność.
Wyjazd polecany jest dla osób które chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Obóz jest
nastawiony na różne formy rekreacji, dzięki czemu każdy młody szachista znajdzie coś dla siebie.
STAWISKA – kameralny ośrodek położony jest w sercu „Szwajcarii Kaszubskiej” nad
Jeziorem Zakrzewie około 10 km od Kościerzyny, 70 km od centrum Trójmiasta. Obiekt
zlokalizowany jest na obrzeżu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Całkowity koszt wyjazdu - pod warunkiem wpłaty zaliczki w wysokości 400 zł do dnia
8 kwietnia 2022 r. wynosi 1290 zł. Pozostałą kwotę (890 zł) należy wpłacić do dnia 15-go czerwca
br. W przypadku braku wpłaty zaliczki lub pozostałej kwoty w terminie koszt wyjazdu wzrasta o 100
zł i wynosi 1390 zł Uwaga! - Zniżka dla rodzeństwa (dotyczy zawodników UKS „Korona”
Gdańsk). Informujemy, że w przypadku, gdy w obozie udział weźmie rodzeństwo, to obowiązuje
zniżka w wysokości 100 zł na drugie dziecko. Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Atrakcje, m.in.
•

Dni tematyczne

•

Animacje – gry i zabawy

•

Zabawy i kąpiel w jeziorze

•

Gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna)

•

Turnieje i szkolenie szachowe

•

Tenis stołowy, badminton, piłkarzyki

•

Baloniada – turniej siatkówki balonowej

•

Ognisko z kiełbaskami

Zapewniamy m.in.
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie i wyżywienie
Opiekę instruktorską i pedagogiczną
Realizację programu
Nagrody i pamiątki
Ubezpieczenie NNW

Nie organizujemy transportu uczestników obozu- dowóz i odbiór należy zorganizować we własnym
zakresie.
Zgłoszenia – zgłoszeń należy dokonywać mailowo na adres ukskoronagdansk@gmail.com
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz w wpłatą zaliczki.
W wyjazdowym turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież od lat 7.
Dodatkowe informacje: e-mail: ukskoronagdansk@gmail.com
Anna Mrozińska – tel. 531 909 899

