
Klub MUKS GILUS Gilowice  
organizuje letni obóz sportowo-rekreacyjny  

dla dzieci i młodzieży 

TERMIN    19 – 29 sierpnia 2016 r.  

MIEJSCE OBOZU  Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 15 , woj. opolskie 

KOSZT OBOZU   1200,00 zł 

ILOŚĆ OSÓB   20 zawodnicy + kadra trenerska 

 

KOSZT OBEJMUJE: 

 Zakwaterowanie w internacie w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych  

( internat mieści się w pałacu)   

 Cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja oraz podwieczorek  

(wydawany przy obiedzie). 

 Opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej. 

 Ubezpieczenie NNW. 

 Dowóz i przywóz dzieci z miejsca zbiórki do ośrodka i z powrotem. 

 Transport rowerów. 

 Zajęcia programowe. 

 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE OBEJMOWAĆ BĘDĄ: 

 Codzienne wycieczki rowerowe. 

 Codzienne zajęcia sportowe na basenie: 

 Codzienne zajęcia na hali sportowej i boisku  

 Inne zajęcia – zawody, dyskoteka, ognisko.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Zgłoszenie chęci uczestnictwa do trenera klubowego w terminie do dnia 29.05.2016 r. 

(można  potwierdzić telefoniczne). 

Dokonanie wpłaty gotówką lub na konto MUKS GILUS Gilowice 

Wpłata zaliczki bezzwrotnej do dnia 31.05.2016r. w wysokości 200 zł. 

 Druga rata wpłaty – 500 zł do dnia 30.06.2016r. 

 Trzecia rata wpłaty – 500 zł do dnia wyjazdu na obóz 

 Wypełnienie i oddanie karty kwalifikacyjnej do dnia 25.06.2016r. (do pobrania u 

trenera klubowego lub na stronie internetowej klubu). 

 Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem obozu zamieszczonym na 

stronie www.muksgilus.slask.pl 



KAŻDY UCZESTNIK OBOZU ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ:  

 SPRAWNY! rower 

 Kask rowerowy i kamizelka odblaskowa – OBOWIĄZKOWO!  

 Strój sportowy do zajęć na lądzie 

 Kąpielówki / strój kąpielowy, okulary pływackie 

 Legitymację szkolną 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą, bądź zniszczeniem 

telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, które będą w posiadaniu dzieci 

podczas obozu. Na czas trwania obozu „kieszonkowe” można złożyć w depozycie w opisanej 

kopercie u trenerów.  Pozostały ekwipunek na obóz według uznania rodziców. 

Klub na indywidualną prośbę wystawia zaświadczenia do zakładów pracy w celu 

otrzymania dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z zakładu pracy. 

Informacje dotyczące szczegółów wyjazdu będą umieszczana na bieżąco na naszej stronie 

internetowej klubu. www.muksgilus.slask.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 793691105 u trenerów klubowych. 
 

      

 

ZAPRASZAMY 

 


