
AKTYWNE WAKACJE
LETNI OBÓZ WSPINACZKOWY

STOWARZYSZENIE GTW ZAPRASZA NA

30 LIPCA - 6 SIERPNIA 2020
RANCHO JURA, KROCZYCE



AKTYWNE WAKACJE
LETNI OBÓZ WSPINACZKOWY

STOWARZYSZENIE GTW ZAPRASZA NA

KIEDY?

30 lipca - 6 sierpnia 2020 (8 dni)

 

GDZIE?

Miejsce: Kroczyce 

Ośrodek: Rancho Jura, www.rancho-jura.pl

Wyżywienie: cztery posiłki dziennie

 

DLA KOGO?

Dzieci w wieku od 5 do 15 lat (podział na grupy wiekowe)

 

ZAPISY

Wyślij e-mail: nabory@gtwgliwice.pl

W tytule wiadomości wpisz "Aktywne wakacje - obóz wspinaczkowy"

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu do pobrania:

www.gtwgliwice.pl/obozy-i-kolonie



ZAJĘCIA LINOWE I PARK LINOWY

Dzieci będą pokonywać mosty linowe, małpi gaj, spróbują wychodzenia

po drabince alpinistycznej. Wszystkie zajęcia linowe prowadzone są

przez uprawnionych osoby.

 

PODSTAWY WSPINACZKI

Swoich sił w tej ekscytującej dyscyplinie spróbować będzie można

wspinając się na najciekawszych skałach Jury. Każde dziecko będzie

mogło wspiąć się na drogi o różnej trudności, poczynając od

najprostszych a kończąc na drogach trudnych. Sprzęt asekuracyjny

posiada wszelkie wymagane atesty. 

 

SPELEOLOGIA

Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń. Czasami trzeba się

schylić, czasami czołgać, czasem przeciskać przez wąskie szczeliny.

Jednak warto - widok wspaniałych form naciekowych niedostępnych dla

zwykłych śmiertelników zaskakuje każdego. 

 

RATOWNICTWO

Uczestnicy nauczą się podstaw pierwszej pomocy, będą wiedzieli jak

udzielić pomocy swoim kolegom i koleżankom przy drobnych wypadkach

sportowych. 

 

PSYCHOLOG SPORTU

Zajęcia z Ewą Serwotką, naszym psychologiem sportu pomogą naszym

uczestnikom ukierunkować swoją energię oraz skupienie na konkretne

działania związane z trenowaniem wspinaczki.

 

MOTORYKA

Każdego dnia odbędą się 45-minutowe zajęcia motoryczne, 

poprawiające ruch, koordynację, skoczność i gibkość.

 

PROGRAM OBOZU



PROGRAM OBOZU
DODATKOWO

- zajęcia integracyjne,

- zajęcia  survivalowe,

- wieczorki filmowe,

- zwiedzanie Góry Zborów, zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej,

- wyjście na strzeżone kąpielisko do Kroczyc, 

- wycieczki piesze.

 

KOSZT

1 300 zł brutto za uczestnika

 

Numer konta: 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka - obóz wspinaczkowy

 

300 zł brutto - bezzwrotny zadatek płatny do 30.06.2020

1 000 zł brutto - płatne do 20.07.2020

Jeśli potrzebujesz faktury poinformuj nas PRZED dokonaniem płatności.

 

W RAMACH KOSZTÓW

- transport na miejsce obozu oraz powrót (bus),

- opieka kadry i instruktorów,

- zajęcia programowe,

- cztery posiłki dziennie,

- nocleg w pokojach 2-4osobowych,

- ubezpieczenie NNW,

- sprzęt i materiały do zajęć,

- pamiątkową koszulkę oraz płytę ze zdjęciami, 

- drobne nagrody i upominki podczas konkursów, 

- możliwość korzystania z boisk i zaplecza ośrodka.


