Zimowy Obóz Sportowy
“USTRZYKI DOLNE SWIM & SKI 2019”
ORGANIZATOR:
UKS WODNIK 29 KATOWICE
PARTNER OBOZU:
FABRYKA NISKICH CEN

TERMIN: 09.02.2019 (wyjazd godz. 7:00)
– 15.02.2019 (powrót godz. 21:00)
ILOŚĆ DNI: 7 (6 noclegów)
MIEJSCE OBOZU: Ustrzyki Dolne (województwo podkarpackie)
NOCLEGI: Hotel „Rejman” do dyspozycji bezpłatnie: bilard,
piłkarzyki, stół do ping-ponga, sala bankietowa, świetlica na
zorganizowanie dyskotek i wieczornych spotkań integracyjnych,
aneks kuchenny oraz duża zadaszona altana na zorganizowanie
ogniska. http://www.rejmanhotel.pl/
WYCIĄGI NARCIARSKIE: Stacja narciarska "Gromadzyń" to
różnica wzniesień 164 metry i 4 wyciągi: dwa 2-osobowe wyciągi
orczykowe o długości 700 m i dwa wyciąg talerzykowe o długości
300 m i 200 m dla początkujących narciarzy. Na stoku znajdują się
3 trasy o długości 900 m, 800 m oraz 750 m która posiada
homologację "FIS" na slalom. Stacja narciarska "Laworta" to różnica
wzniesień 256 metrów i 3 wyciągi: największy i jedyny w
Bieszczadach wyciąg krzesełkowy o długości 1.300 m oraz
2 wyciągi orczykowe o długości 1.250 m i 300 m dla początkujących
narciarzy. Główna trasa o długości 1.250 m posiada homologację
"FIS" na slalom i slalom gigant. Wszystkie trasy w "Gromadzyniu"
i "Laworcie" są oświetlone, sztucznie naśnieżone, ratrakowane
i zabezpieczane są przez ratowników medycznych.
http://ustrzyki-narty.pl/
BASEN: Kompleks rekreacyjno-sportowy „Delfin” w Ustrzykach
Dolnych w skład którego wchodzi: kryta pływalnia, kompleks
basenów zewnętrznych, kort tenisowy oraz boiska sportowe. Kryta
pływalnia składa się z basenu sportowego (25 m x 12,5 m / 1,2 - 1,8
głębokości), basenu rekreacyjnego (bicz wodny, strzelisty gejzer,
wodne masaże ścienne), zjeżdżalni (65 m długości), saun suchych,
sauny infrared, łaźni parowej, solariów, kapsuły SPA (sauna parowa,
sauna IR - podczerwień, hydromasaż, masaż powietrzny,
koloroterapia i aromaterapia), foteli z masażem i tlenoterapią,
siłowni rekreacyjno - rehabilitacyjnej, salonu gier zręcznościowych,
dwóch stołów bilardowych, DART'a, piłkarzyków i stołu
pingpongowego. http://delfin.ustrzyki-dolne.pl/
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CENA OBOZU: 1.350 zł
PROMOCJA KLUBOWA: 1.250 zł
(dla członków i zawodników klubu pod warunkiem wpłaty 400 zł
zadatku najpóźniej do dnia 29.10.2018)
Cena zawiera:
- 6 noclegów (pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami, TV Sat, Wi-Fi,
w niektórych pokojach lodówka i czajnik)
- całodzienne wyżywienie (śniadanie szwedzki stół / dwudaniowy
obiad + deser / kolacja szwedzki stół) + dodatkowy obiad w dniu
wyjazdu
- 12 godzin treningów na basenie "Delfin" znajdującym się 2,3 km
od miejsca noclegów
- 5 torów na basenie wynajętych na wyłączność tylko dla
uczestników obozu
- siłownię (4 godziny), saunę (2 godziny) i salę gimnastyczną
(4 godziny)
- komfortowy autokar (klimatyzacja, TV DVD, WC, caffe bar,
lodówka, regulowane komfortowe siedzenia) w obie strony i
podczas wszystkich 7 dni trwania obozu wożący uczestników
obozu na basen, narty, siłownię, saunę, salę gimnastyczną oraz
na wycieczkę
- kawę i herbatę w autokarze podczas całej podróży
- wycieczkę i dyskotekę
- prezenty dla każdego uczestnika obozu: sportowa koszulka z
przodu z logo klubu i nazwą obozu a z tyłu imieniem uczestnika
obozu, czapeczka z logo klubu, kubek oraz smycz z logo klubu i
nazwą obozu
- ubezpieczenie NW (suma ubezpieczenia 15.000 na jedną osobę)
- opiekę rezydenta
Opcjonalnie i nieobowiązkowo 35 zł na wyciągi narciarskie na
1-dniowy, 3-godzinny karnet do wykorzystania przez uczestników
obozu między śniadaniem a obiadem. Możliwość wypożyczenia na
miejscu kompletu sprzętu narciarskiego lub snowbordowego w
cenie 35 zł za dobę (decyzja o korzystaniu z wyciągów oraz
wypożyczalni sprzętu narciarskiego lub snowbordowego najpóźniej
do dnia 04.02.2019).
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o deklaracje
uczestnictwa w obozie najpóźniej do dnia 05.11.2018 (Michał
Spławiński tel. 603-646-226 michalsplawinski@wp.pl).
Zadatek w wysokości 400 zł do 16.11.2018 na konto „Uczniowski
Klub Sportowy Wodnik 29 Katowice” ING BANK: 86 1050 1214
1000 0023 2183 4307 z podanym tytułem wpłaty „Ustrzyki Dolne
Swim & Ski” + imię i nazwisko uczestnika obozu. Pozostała kwota
najpóźniej do dnia 14.01.2019

