
Klub	  Sportowy	  POLONIA	  KRAKÓW	  
ADRES:	  Kraków,	  os.	  Złota	  Jesień	  6	  

www.poloniakrakow.pl

OBÓZ	  SPORTOWY	  POLONII	  KRAKÓW	  Sierpień‘2015	  
Informacja	  dla	  rodziców	  i	  zawodników	  Polonii	  Kraków.	  

	   Szanowni	  Państwo	  	  
Jak	  co	  roku	  zachęcamy	  wszystkich	  do	  zapisu	  na	  wakacyjny	  obóz	  sportowy	  POLONIA	  SUMMER	  CAMP	  2015.	  
Nasze	  obozy	  sportowe	  maja	  już	  kilku	  letnią	  tradycję	  (z	  szczegółowymi	  informacjami,	  relacjami	  z	  poprzednich	  
obozów	  i	  galeriami	  foto	  –	  można	  zapoznać	  się	  na	  naszej	  stronie	  internetowej	  www.poloniakrakow.pl)	  

Prosimy	  o	  szybkie	  podjęcie	  decyzji	  -‐	  w	  tym	  roku	  na	  Camp	  możemy	  zabrać	  jedynie	  15	  zawodników	  z	  każdej	  grupy.	  
Zapisy	  dokonywane	  sa	  do	  trenerów	  (wraz	  z	  wpłątą	  zaliczki)	  
O	  przyjęciu	  decyduje	  kolejność	  zgłoszeń.	  

Rozpoczęcie	  zapisów	  od	  5	  marca	  2015	  

OGÓLNE	  INFORMACJE:	  
Czas	  trwania:	   	   8	  dni	  
Data:	   	   	   8–15	  sierpnia	  2015	  (sobota-‐sobota)	  
Miejsce:	  	   	   Zespół	  Szkół	  w	  Stadnikach	  (obok	  Dobczyc)	  
Dane	  kontaktowe	  :	   Trener	  każdej	  sekcji	  	  
	   	   	   lub	  kierownik	  obozu	  Chechelski	  Rafał	  t.794-‐65-‐45-‐49	  
Koszt:	   	   	   750	  zł	  –	  dla	  zawodników	  Polonii	  (dobinansowanie	  klubu),	  	  
	   	   	   950	  zł	  dla	  chętnych	  z	  poza	  klubu.	  
	   	   -‐1sza	  wpłata	  (250zł)	  z	  rezerwacją	  miejsca	  do	  30.marca.2015	  
	   	   -‐2ga	  wpłata	  (500zł)	  do	  30.maja.2015	  
Karta	  kwalibikacyjne:	   Konieczne	  jest	  wypełnienie	  karty	  kwalibikacyjnej,	  	  
	   	   	   będą	  do	  pobrania	  od	  dnia	  15	  maja	  	  

BAZA	  SPORTOWA:	  
Baza	  sportowa	  tego	  ośrodka	  to	  właśnie	  największy	  atut!	  Do	  swojej	  dyspozycji	  mamy	  pełnowymiarowe	  boisko	  do	  
piłki	  nożnej	  oraz	  dużą	  salę	  gimnastyczną	  z	  trybuną.	  Najważniejsze	  jest	  to	  iż	  z	  tych	  obiektów	  możemy	  korzystać	  bez	  
ograniczeń	  czasowych	  !!!	  

DODATKOWE	  ATRAKCJE:	  
-‐Codziennie	  każda	  grupa	  będzie	  miała	  dwa	  treningi	  i	  zajęcia	  rekreacyjne	  
-‐Treningi	  video	  
-‐Treningi	  na	  boisku	  trawiastym	  i	  na	  hali	  sportowej	  
-‐Każde	  dziecko	  będzie	  miało	  zapewnione	  pełne	  wyżywienie	  
-‐Zapewniamy	  także	  napoje	  (prosimy	  o	  zabranie	  swoich	  bidonów)	  
-‐Odbędą	  sie	  dwie	  wycieczki	  
-‐Planujemy	  wyjścia	  na	  basen	  
-‐Co	  dziennie	  odbywać	  się	  będą	  zawody	  sportowe,	  minn:	  
.	  –konkurs	  rzutów	  karnych,	  konkurs	  rzutów	  osobistych,	  turniej	  tenisa	  stołowego,	  turniej	  	  badmintona,	  mini	  	  
-‐Jest	  szansa	  na	  ognisko	  obozowe	  
-‐Na	  koniec	  odbędzie	  się	  olimpiada	  obozowa!	  


