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Obóz
Zimowy
Ustroń 2022
Nasze obozy to nie tylko doskonała zabawa, podczas zgrupowań staramy się
zagwarantować naszym podopiecznym naukę, ćwiczenia i niepowtarzalną atmosferę.
Klub Judo Panda powstał w 2010 roku i od 9 lat nieprzerwanie organizuje obozy
zarówno letnie jak i zimowe. Mamy ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi,
zorganizowaliśmy ponad 30 wyjazdów dla dzieci i młodzieży a każdy z nich był
wyjątkowy. Referencje może wystawić nam setki zadowolonych obozowiczów.
Podczas wyjazdów zapewniamy dzieciom pełną opiekę, transport, wyżywienie,
zakwaterowanie, ogrom zajęć i atrakcji. Jeśli chcesz aby Twoje dziecko spędziło czas
aktywnie z ludźmi pełnymi pasji i zaangażowania, zapraszamy na obozy z PANDĄ.
Tego roczny obóz odbędzie się w ośrodku Globus w Ustroniu. Cały ośrodek
przeznaczony będzie tylko dla naszych obozowiczów, co gwarantuję kontrolę i
bezpieczeństwo. Odnowione pokoje, restauracja oraz basen na miejscu gwarantują
wygodę i dobrą zabawę

CO ZAWIERA CENA :
- PRZEJAZD AUTOKAREM
- ZAKWATEROWANIE
- PEŁNE WYŻYWIENIE ( 3 POSIŁKI
PLUS PODWIECZOREK)
- OPIEKĘ WYKWALIFIKOWANEJ
KADRY OPIEKUNÓW
- UBEZPIECZENIE
- TRENINGI JUDO
-TRENINGI NART/DESKI
- WYCIECZKI
- FANTASTYCZNE ATRAKCJE
- ZABAWY INTEGRACYJNE I
ANIMACJE

OBOZOWE ATRAKCJE
TRENING JUDO

Treningi Judo z podziałem na grupy wiekowe i
zaawansowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani
trenerzy. Co roku zapraszamy lub jedziemy spotkać
się z innymi klubami i trenerami abo poznać inne
spojrzenie na tę dyscyplinę.

PAINTBALL
Zabawa z karabinami na kulki z farbą. Karabiny są
specjalnie przystosowane dla dzieci, bezbolesne i
proste w obsłudze. Najmłodsi strzelają do celu,
starsi biorą udział w misjach.

ARCHERY TAG
Wojna na łuki ze strzałami zakończonymi pianką lub
gąbką. Zabawa jest całkowicie bezpieczna i możliwa
do rozegrania w sali gimnastycznej.

WOJNY NA NERFY

Pistolety na gąbkowe strzałki, dostarczają dużej ilości
zabawy i adrenaliny. Zabawa jest całkowicie
bezpieczna.

GRY I ZABAWY TERENOWE
Czas na obozie staramy się dzieciom zapełnić jak
największą ilością ciekawych aktywności. Mimo
warunków zimowych dzieci świetnie bawią się w
grupach, budując Iglo, walcząc na śnieżki, bawiąc się
w podchody i inne zabawy, których nasi instruktorzy
znają setki.,

OBOZOWE ATRAKCJE
OLIMPIADA SPORTOWA
Co roku organizujemy olimpiadę sportową składającą
się z wielu dyscyplin. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki
otrzymają nagrody.

EKSTRA DYSKOTEKI
Nasze obozowe dyskoteki są już "legendarne". W
trakcie obozu organizujemy dwie dyskoteki w tym
jedna jako bal przebierańców. Zabierzcie swoje
najbardziej zwariowane kostiumy i bawcie się z nami.

NAUKA JAZDY NA
NARTACH LUB DESCE
Nasi podopieczni uczą się jeździć pod okiem
profesjonalnych instruktorów. Każdego dnia po
śniadaniu ruszamy zdobywać stoki.

OGNISKO/GRILL
Zorganizujemy dzieciom ognisko w trakcie którego
będzie okazja na wspólne śpiewy i konkursy. Dzieci
zjedzą kiełbaski oraz przekąski.

WIECZORNE KINO
Wieczorne kino. Przed snem w wolne wieczory dzieci
wspólnie oglądają filmy na projektorze w dużej sali
"kinowej".

ZAJĘCIA TANECZNE
Wszyscy wiedzą, że sportowcy to świetni tancerze.
Dlatego wśród kadry są trenerki tańca, które będą
uczyć naszych podopiecznych jak zrobić szał na
dyskotekach.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Gdy pogoda nie dopisuje lub musimy odpocząć
zabieramy dzieci na zajęcia plastyczne gdzie będą,
malować, kolorować lub przygotowywać specjalne
projekty.

GRY PLANSZOWE
W ramach zajęć świetlicowych zaproponujemy
dzieciom udział w zabawie przy grach planszowych.
Moda na granie na planszy wraca z całą mocną,
dlatego i my idziemy z duchem czasu. Dla bardziej
ambitnych potyczki szachowe.

INNE ZABAWY
Mimo bardzo bogatej palety zajęć, nasi kreatywni
instruktorzy zawsze dodają coś od siebie, często są to
spontaniczne pomysły, czasem inicjatywy dzieci, które
chętnie wspieramy i organizujemy. Jedno jest pewne,
nie ma czasu na nudę.

JAK PRACUJEMY NA
OBOZIE ?
Poniżej opiszemy kilka podstawowych zasad jakie
panują na naszych obozach i co je wyróżnia na tle
innych ofert.

STAŁA KADRA

Na nasze wyjazdy zatrudniamy tylko osoby pracujące
z nami w ciągu roku lub współpracujące od
dłuższego czasu w ramach wyjazdów. Nigdy nie
zabieramy instruktorów z ogłoszenia. Uważamy, że
odpowiedni i odpowiedzialni opiekunowie to
podstawa udanego wyjazdu.

PODZIAŁ NA GRUPY
Dzieci dzielone są na grupy pod dwoma głównymi
aspektami. Głównym kryterium jest wiek, staramy się
tak organizować grupy aby dzieci czuły się
komfortowo.

ZNANE MIEJSCA
Ośrodki do których jeździmy, są nam znane gdyż
wracamy do tych samych miejsc po raz kolejny lub jeśli
jest to pierwszy obóz w nowym miejscu wcześniej
osobiście sprawdzamy i zapoznajemy się z ośrodkiem

BEZPIECZEŃSTWO

Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych,
ośrodek w którym mieszkamy jest zamykany oraz
monitorowany. Instruktorzy są na miejscu 24 godziny
na dobę i pilnują dzieci.

BRAK ELEKTRONIKI
W trakcie naszych obozów od lat wprowadzamy
odgórny zakaz posiadania telefonów komórkowych
oraz wszelkiej elektroniki. Nasz program zajęć jest tak
zajęty aby dzieci nie miały czasu na nudę. Dodatkowo
lata doświadczenia pozwoliły utrwalić się w
przekonaniu, że regularny kontakt dziecka z rodzicem
nie ma dobrego wpływu na koncentrację oraz
samopoczucie dziecka na wyjeździe. Kontakt z
dzieckiem oraz informację uzyskujemy poprzez
opiekuna.

JAK SIĘ ZAPISAĆ ?
Dzieci uczęszczające na zajęcia do klubu zapisu
dokonują u trenera prowadzącego lub poprzez email.
Dzieci nie trenujące w klubie dokonują zapisu poprzez
email. Potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty
zaliczki.
Ilość miejsc na obozie jest ograniczona. Prosimy nie
zwlekaćzbyt długo.

PŁATNOŚCI
Wpłaty na obóz można dokonać gotówkowo u trenerów.
Przypominamy iż tylko wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na
obozie.
Istnieje możliwość płatności ratalnych :
zadatek(bezzwrotny) 200 zł do 10.10.2022 lub wyczerpania
miejsc ( kto pierwszy ten lepszy)
I rata 550 zł do 10.11.2022
II rata 500 zł do 10.12.2022
II rata 600 zł do 10.01.2023
Rezygnacja z wyjazdu w terminie do 10.12.2022 spowoduje
potrącenie kwoty 200 zł (zadatek). Rezygnacja w późniejszym
terminie spowoduje naliczenie opłaty zgodnej z systemem
ratalnym.

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ
01

Osobiście na treningach

02

Telefonicznie
513 426 150 - biuro
509 122 086 - tr. Tomek

03
04

Poprzez system sportsmanago

Email : obozyjudopanda@gmail.com

Obóz Judo Panda
Ustroń 2023

