
1 990 złCena:

PENSJONAT SIELANKA
OKRĄGŁE 10

11-510 WYDMINY



 Nasz obóz z serii "Water Move Camp" to idealne miejsce dla dzieciaków chcących 

spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach wodnych przy jednoczesnej możliwości 

wybrania dyscypliny wiodącej, w której najlepiej się czują i chcą ją doskonalić podczas 

całego pobytu. Celem naszych obozów jest połączenie zabawy z aktywnym spędzaniem 

czasu na wodzie oraz integracją w grupie. 

Obozy prowadzone są wyłącznie przez wykwalikowanych trenerów. Dajemy szansę 

na rozpoczęcie przygody z odmianą sportów zimowych, ale w letniej wersji 

(deska na wodzie, narty na wodzie itp.) i zdobycie umiejętności teoretycznych 

i praktycznych pomagających w przyszłości na zdanie egzaminów 

na patenty i zezwolenia instruktorskie z wybranych dyscyplin. 

WAKEBOARD

PROPONUJEMY 4 GŁÓWNE BLOKI ZAJĘCIOWE:
(dzieci uczestniczą w zajęciach ze wszystkich dyscyplin)

DOTKAWO NA NASZYM OBOZIE POJAWI SIĘ 
DUŻO ATRAKCJI:

KAJAKI   „DMUCHAŃCE”   TRAMPOLINY   PADDLE BOARD’Y

GRY TERENOWE I INTEGRACYJNE   ZOO SAFARI

ARENA RC   ZAJĘCIA Z PODSTAW AKROBATYKI

I GIMNASTYKI (NAUKA BEZPIECZNEGO

UPADANIA, POPRAWA KOORDYNACJI

RUCHOWEJ)



OPIS OBIEKTU / ZAKWATEROWANIE:

PENSJONAT SIELANKA
OKRĄGŁE 10, WYDMINY

 "Sielanka" położona jest w cichym i niezwykle urokliwym miejscu nieopodal Giżycka,

 bezpośrednio nad jeziorem Skomack Mały w sercu Mazur Garbatych. 

Ten jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur, przyciąga przez cały rok wielu turystów, 

miłośników nieskażonej przyrody i wypoczynku w otoczeniu natury.  

Panują tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych.

 Jest to również idealnie miejsce dla osób lubiących aktywny wypoczynek, wędkarzy, 

grzybiarzy, obserwatorów dzikiej przyrody, a zimą - także dla narciarzy(!). 

Amatorzy krótkich wycieczek również znajdą coś dla siebie, gdyż w okolicy 

znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych. 

Pensjonat Sielanka posiada łącznie 15 nowoczesnych pokoi z łazienkami. 

Na terenie do dyspozycji jest parking zewnętrzny niestrzeżony oraz zadaszone miejsce 

na grilla i ognisko, które doskonale sprawdzają się podczas wieczornych spotkań. 

Restauracja specjalizuje się w daniach kuchni polskiej i regionalnej. 

Większość produktów pochodzi z własnego gospodarstwa ekologicznego, 

na miejscu wędzi się wędliny i uprawia zioła. 



PROGRAM:

 

7:30 - 8:30 - zajęcia poszerzające wiedzę z wybranej przez uczestnika 

                    dyscypliny głównej 

8:30 - 9:00 - śniadanie 

10:00 - 11:00 - zajęcia w głównych blokach tematycznych (1 z 4 dyscyplin głównych) 

11:15 - 12:15  - zajęcia w głównych blokach tematycznych (1 z 4 dyscyplin głównych)

12:30 - 13:00 - zajęcia na wodzie - kajaki, paddle board, pływanie, 

                        podstawy ratownictwa itp. 

13:00 - 14:00  - obiad

14:00 - 15:00  - zajęcia w głównych blokach tematycznych (1 z 4 dyscyplin głównych)

15:15 - 16:15  - zajęcia w głównych blokach tematycznych (1 z 4 dyscyplin głównych)

16:15 - 18:30  - zajęcia popołudniowe (sala gimnastyczna, trampoliny, dmuchańce, 

                        gry zespołowe i integracyjne)

18:30 - 19:30  - kolacja

19:30 - 20:30 - zajęcia poszerzające wiedzę z wybranej przez uczestnika 

                        dyscypliny głównej 

20:30 - 21:30 - zajęcia wieczorne (talent show, ognisko, dyskoteka, 

                        zajęcia manualne itp.)  

1 DZIEŃ:

wyjazd autokarem, zbiórka w godzinach porannych - Warszawa ul. Racławicka 132 

(parking przy stadionie Gwardia Warszawa) 

zameldowanie w pensjonacie od godz. 16:00 - kolacja, spotkanie organizacyjne, 

zapoznanie z regulaminami 

spacer - poznanie najbliższej okolicy i ośrodka 

2-7 DZIEŃ*:

* jeden dzień przewidziany na wycieczkę do Giżycka (zwiedzamy m.in. Twierdza Boyen, 
wieża widokowa, most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim, zamek krzyżacki) 
również w jednym z dni programowych odbędzie się półdniowa wycieczka "zoo safari" 

8 DZIEŃ:
przyjazd w godzinach popołudniowych do Warszawy, 

ul. Racławicka 132 (parking przy stadionie Gwardia Warszawa) 



ŚWIADCZENIA:

nocleg w pensjonacie (8 dni)

wyżywienie FB (śniadanie, obiad, kolacja)

napoje do posiłków (woda, soki), 

wszystkie atrakcje objęte programem

transport autokarem 

(dla osób niekorzystających z transportu autokarem - zniżka -150 PLN)

ubezpieczenie NNW

dodatkowe zajęcia z wybranej dziedziny

opiekę kadry wychowawczej i trenerskiej 

zawody z nagrodami 

gadżet pamiątkowy 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

wyżywienie podczas przejazdu autokarem do i z obozu 

wydatki własne na miejscu 



PŁATNOŚCI PROSZĘ DOKONYWAĆ:

FUNDACJA MOVE CAMP

al. Władysława Reymonta 19/41
01-840 Warszawa

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

KAROLINA
JACEK
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