
ZNIżKA DLA STAłYCH KLIENTÓW

Promocja skierowana do uczestników

obozów/ wyjazdów szkoleniowych ZIMA

2021/2022 lub LATO 2021 lub uczestników

ZAJĘĆ BASENOWYCH W SEZONIE 2021/2022

– 150 zł

ZNIżKA PRZY ZAKUPIE WIELU OBOZÓW

przy zakupie drugiego i kolejnego
obozu otrzymasz zniżkę:

zniżka na drugi obóz dziecka – 150 zł

zniżka na trzeci i kolejny obóz dziecka – 200 zł

/promocje nie łączą się/

ZNIżKA DLA POSIADACZY
KARTY DUżEJ RODZINY

– 150 zł

OFERTA ZNIżEK
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Na obozach KIDS CAMP już najmłodsi mają szan-
sę odkryć w sobie żyłkę do przygód! Wierzymy,
że odpowiednio przygotowana edukacja zaczyna
się przede wszystkim od dobrej zabawy. Każde
doświadczenie może być rozwijające, jeśli tylko
potrafmy za każdym razem odkrywać w tym coś
wyjątkowego. Na obozach KIDS CAMP uczymy się
poprzez sport i rekreację – dzięki temu usamo-
dzielniamy się i poznajemy samych siebie!

STANDARDY:
zebranie rodziców z kierownikiem Campu

spotkanie integracyjne dzieci i kadry przed Campem -
Poznajmy się przed wyjazdem

stały kontakt telefoniczny rodzica z opiekunem (dany
opiekun zajmuje się 2-3 pokojami uczestników przez
cały okres trwania obozu. Rodzic otrzymuje numer bez-
pośrednio do opiekuna swojego dziecka na zbiórce)

dzieci nie korzystają ze sprzętów elektronicznych (ta-
blet, telefon itp.) Campowicze telefonicznie kontaktują
się z rodzicami tylko podczas ciszy poobiedniej

nieograniczony dostęp do niegazowanej
wody dla każdego Campowicza

powitanie dnia - poranna rozgrzewka

pomoc w porannej i wieczornej toalecie

wspólne posiłki - jemy przy stole razem z dziećmi

sport, jako zabawa - aktywność nie musi być nudna!

czytanie dzieciom książek na dobranoc

cisza nocna o godz. 21:00

opieka: 1 wychowawca na maksymalnie 6 Campowiczów

KIDS
CAMP
WIEK: 6–10 lat



JUNIORS
CAMP
WIEK: 10–15 lat

Oerta obozów JUNIORS CAMP skierowana jest
do tych, którzy nie chcą już być nazywani małymi
dziećmi, jednak do dorosłości jeszcze trochę im
brakuje. To właśnie ten moment jest idealny, żeby
spojrzeć w głąb samego siebie! Na obozach od-
krywamy wewnętrzny potencjał każdego uczest-
nika, staramy się dawać wskazówki, a nie nakazy.
Aktywizujemy poprzez odkrywanie własnych pasji,
uczymy poprzez zabawę

STANDARDY:
zebranie rodziców z kierownikiem Campu

stały kontakt telefoniczny rodzica z opiekunem (dany
opiekun zajmuje się 2-3 pokojami uczestników przez
cały okres trwania obozu. Rodzic otrzymuje numer bez-
pośrednio do opiekuna swojego dziecka na zbiórce)

możliwość korzystania z telefonów tylko
podczas przerwy poobiedniej

nieograniczony dostęp do niegazowanej
wody dla każdego Campowicza

powitanie dnia - poranna rozgrzewka

uczestników traktujemy, jako młodych ludzi wkracza-
jących w samodzielność, mają większą swobodę
w podejmowaniu decyzji o sobie (samodzielna toaleta,
ubieranie się)

kształtowanie samodzielności,
odpowiedzialności, zaradności

partnerskie relacje z kadrą

cisza nocna o godz. 22:00

opieka: 1 wychowawca na maksymalnie 9 Campowiczów



YOUTH
CAMP
WIEK: 15–18 lat

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj!” Na obozy JUNIORS
& YOUTH CAMP zapraszamy starsze dzieci i młodzież.
Bez względu na wybrany typ obozu zawsze uczymy się
rozwijać nasze zainteresowania, pokonywać słabości.
Chcemy poszerzać horyzonty, kształcić młodych po-
przez sport, rekreację i dobrą zabawę. To także okazja
do integracji z innymi uczestnikami, nawiązania przyjaź-
ni niekiedy na całe życie!

STANDARDY:
zebranie rodziców z kierownikiem Campu

stały kontakt telefoniczny rodzica z opiekunem (dany
opiekun zajmuje się 2-3 pokojami uczestników przez
cały okres trwania obozu. Rodzic otrzymuje numer bez-
pośrednio do opiekuna swojego dziecka na zbiórce)

nieograniczony dostęp do niegazowanej
wody dla każdego Campowicza

powitanie dnia - poranna rozgrzewka

uczestników traktujemy, jako młodych ludzi wkracza-
jących w samodzielność, mają większą swobodę
w podejmowaniu decyzji o sobie (samodzielna
toaleta, ubieranie się)

kształtowanie samodzielności,
odpowiedzialności, zaradności

partnerskie relacje z kadrą

cisza nocna o godz. 22:00

opieka: 1 wychowawca na maksymalnie 9 Campowiczów


