
Wiek: 7-13 lat
Cena: 2090zł

17.07.2022 - 25.07.2022

SWIM & TENNIS
CAMP 2022 

SWIM & TENNIS
CAMP 2022

Rawa MazowieckaRawa Mazowiecka

• Zakwaterowanie w ośrodku
• Wyżywienie FB (3 posiłki)
• Opiekę kadry wychowawczej
• Opiekę medyczną
• Zajęcia zawarte w programie
• Transport autokarem
• Ubezpieczenie NNW

• Wyżywienia podczas przejazdu autokarem z i na camp
• Wydatków własnych

CENA NIE ZAWIERA:

tel: 533 895 499

• Wyjazd autokarem
• Przyjazd na kolację, spotkanie organizacyjne, zapoznanie z 
regulaminami
• Spacer - poznanie ośrodka 

• 8:00 - 9:00 śniadanie - ze wzgledu na bezpieczeństwo w 2 turach
• Blok zajęć przedobiednich: zajęcia z pływania i tenisa w grupach
• 13:00 - 14:00 obiad
• Blok zajęć poobiednich: zajęcia na wodzie, gry zespołowe i 
integracyjne, 10- ciobój sportowy, zajęcia na macie: gimnastyka, 
nauka miękkiego upadania
• 18:30 - 19:30 kolacja
 • zajęcia wieczorne (kino, talent show, ognisko, dyskoteka, zajęcia 
manualne itp.)
*uwaga: dzieci obligatoryjnie muszą zabrać ze sobą hulajnogi 
(nieelektryczne)

• Zakończenie obozu, wyjazd

DZIEŃ 1 

DZIEŃ 2-8DZIEŃ 2-8

DZIEŃ 9DZIEŃ 9

DZIEŃ 1 

ATRAKCJE:

• Zajęcia z trenerem pływania
 7 dni x 45 minut
• Zajęcia z trenerem tenis ziemny  
 7 dni x 1h
• Zajęcia ogólnorozwojowe,
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek,

• Konkursy z nagrodami,
• Wieczorne kino,
• Dyskoteki,
• Wycieczka do Tomaszowa 
Mazowieckiego/Park Linowy

Ośrodek "Tatar" 
ul. Katowicka 20D, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ośrodek "Tatar" 
ul. Katowicka 20D, 96-200 Rawa Mazowiecka

Rawa MazowieckaRawa Mazowiecka
 Rawa Mazowiecka – spokojne miasto w centralnej Polsce, 
80 km od Warszawy, 65 km od Łodzi. Wszystkie atrakcje znajdują 
się na miejscu: zalew z 2 kąpieliskami, przystań ze sprzętem 
wodnym, hala sportowa, dwa boiska, aquapark, rezerwat ptactwa 
wodnego.

ZAKWATEROWANIE:

 Ośrodek zlokalizowany jest na obrzeżach Rawy Mazowiec-
kiej, nad zalewem Tatar przy terenach leśnych. Do dyspozycji 
dzieci jest kilka sal treningowo-świetlicowych, sala gier, plac 
zabaw, stołówka z bardzo smacznym jedzeniem, plaża z boiskiem 
do siatkówki (oddalona o ok.30m od ośrodka), boiska sportowe (do 
koszykówki i piłki nożnej), strzeżone kąpielisko i przystań wodna 
(oddalona ok. 300m od ośrodka), hala sportowa (oddalona o 150m 
od ośrodka), nowoczesny aquapark i siłownia (oddalone o 
ok.300m).

 W recepcji obiektu Tatar można korzystać z bezpłatnego 
bezprzewodowego dostępu do Internetu.

WYŻYWIENIE: Ośrodek oferuje smaczne i zdrowe posiłki, przygo-
towane z myślą o dzieciach: śniadanie, obiad, przekąska i kolacja.

Pokój "A" - 2, 3, 4, 5 lub 6-osobowy. Pokoje urządzone są wygodnie, 
praktycznie i funkcjonalnie, każdy posiada łazienkę z prysznicem 
oraz TV.

CENA ZAWIERA:

PROGRAM:

MIEJSCE:


