ZGRUPOWANIE LETNIE

UKS JUNAK
02-09 SIERPIEŃ 2020

TERMIN 03.08 – 09.08.2020
MIEJSCE: Bory Tucholskie, 89-530 Śliwice
Ośrodek „Cztery Korty” www.czterykorty.pl

Ośrodek "Cztery Korty" położony jest w miejscowości Okoniny Nadjeziorne (w Borach
Tucholskich) na terenie lasu mieszanego, ogrodzony i przylegający do jeziora.
To idealne miejsce do organizowania obozów sportowych. Pośród pięknej przyrody, nad
brzegiem jeziora, powstał kompleks obiektów sportowych przystosowany do uprawiania
różnorodnych aktywności. Nic tak nie uatrakcyjnia treningu jak poranny bieg przez las
zakończony kąpielą w jeziorze. Najlepszą jednak rekomendacją jest to, że sportowcy do
Ośrodka wracają. Niektóre kluby organizują obozy sportowe w Okoninach Nadjeziornych od
kilkunastu lat.

Infrastruktura sportowa
Kompleks boisk bezpośrednio przylegający do ośrodka (boiska bezwietrzne, osłonięte
ze wszystkich stron lasem, udostępniane dla uczestników obozów nieodpłatnie):
• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy (35 m x 60 m), na którym
mieszczą się cztery korty tenisowe, a alternatywnie 2 boiska do siatkówki. Po
wyjęciu słupków całe może służyć do treningu piłkarzy w obuwiu „halowym”.
• boisko pełnowymiarowe trawiaste do piłki nożnej (70 m x 105 m) z dużymi bramkami. Na
boisku zamontowane są łapacze piłek z siatki o wysokości 5 m. Zapewniamy małe oraz duże
przenośne bramki aluminiowe (od rozmiarów unihokejowych do pełnowymiarowych - 4
rodzaje) z zabezpieczeniem przed przewracaniem się, płotki przestawne oraz drobny sprzęt

treningowy.
• 2 boiska treningowe trawiaste (20 m x 50 m).
• sala z parkietem i lustrami
• boisko piaszczyste (20 m x 50m)
• outdoor fitness - zewnętrzna siłownie w ośrodku „Cztery Korty” i w sąsiadującym z nim
ośrodku Zacisze stwarza możliwość aktywnego wypoczynku i rehabilitacji. Sprzęt jest
zaprojektowany dla dzieci, dorosłych jak i osób niepełnosprawnych. Wszystkie
urządzenia wykonane są w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2008.

Atrakcje ośrodka
• plac zabaw
• dwa kąpieliska z piaszczystą plażą i pomostem
• wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe,
deski surfingowe etc.)
• wypożyczalnia sprzętu turystycznego (rowery górskie i turystyczne, piłki, leżaki,
grille, hamaki etc.)
• sklepik, w którym można się zaopatrzyć w artykuły spożywcze i inne codziennego użytku
• klimatyzowana restauracja z barem. Dodatkowym bonusem do posiłku jest
przepiękny widok na jezioro
• wiata z miejscem na ognisko

Baza żywieniowa
Ośrodek zapewnia zdrowe i zbilansowane posiłki przygotowywane na miejscu przez
swoich kucharzy.
Wyżywienie dla grup zorganizowanych składa się ze śniadania, obiadu
dwudaniowego, podwieczorku oraz kolacji.

ZAKWATEROWANIE
Budynek hotelowy „Zacisze”

TRANSPORT
Gwarantujemy dojazd bezpiecznym autokarem firmy PLUM-BUS posiadającego licencję na
wykonywanie krajowego transportu osób Transport z miejsca zbiórki i powrót. W przypadku większej
liczby osób dopuszczalnych niż w autokarze.
Autokary są zarejestrowane w bazie bezpieczny BEZPIECZNY.AUTOBUS.GOV.PL gdzie można
sprawdzić aktualny stan techniczny.

BEZPIECZEŃSTWO
Stawiając na bezpieczeństwo i zdrowie naszych zawodników wypoczynek będzie zarejestrowany w
bazie kuratorium oświaty (zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego). Wszelkie
informacje na temat i potwierdzenie zarejestrowania znajdą Państwo w Bazie wypoczynku.
www.wypoczynek.men.gov.pl
Wszyscy zawodnicy będą objęci opieką medyczną oraz ubezpieczeniem podczas wypoczynku.

WARUNKI ZAPISU
CAŁKOWITY KOSZT OBOZU 1450 zł.
10 luty pierwsza wpłata, zaliczka bezzwrotna 500 zł
30 kwiecień - II rata 500 zł
30 maj- III rata 450 ZŁ

UWAGA ! WPŁAT DOKONUJEMY NA PONIŻSZE KONTO
NR konta Bank Millenium S.A.
18 1160 2202 0000 0002 2989 7949
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki w powyższych terminach oraz wypełnienie karty
kwalifikacyjnej (do 30.05.2020) uczestnika wypoczynku i akceptacji warunków uczestnictwa
(podpisane warunki należy dostarczyć wraz z kartą kwalifikacyjną).
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu sportowego, zabrać
legitymację szkolną oraz ważne zaświadczenie o stanie zdrowia sportowca od
lekarza medycyny sportowej.
2. Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków
odurzających. Nie przestrzeganie w/w zasad spowoduje wydalenie uczestnika z
obozu i odwiezienie do domu na koszt rodziców (opiekunów prawnych).
3. W przypadku drastycznego naruszania regulaminu lub zasad ustalonych na obozie
sportowym może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z obozu i odwiezienie
go do domu na koszt rodziców (opiekunów prawnych).
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny,
rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu w ośrodku i
podczas transportu.
5. NIE ZABIERAMY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.
6. Kontakt z dziećmi za pośrednictwem telefonów trenerów/opiekunów
w wyznaczonych godzinach.
7. Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym odwiedzać dzieci w trakcie
trwania obozu.
8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia
uczestnika na miejsce zbiórki oraz odebrania go po powrocie z miejsca przyjazdu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi kosztów leczenia uczestników
wypoczynku.
10. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów obozu przy zmianie cen w
kraju (paliwo, energia itp.). Jednocześnie oświadczamy, że wyrażam zgodę na
pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania
obozu.
11. Pierwsza zaliczka jest bezzwrotna.
12. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu.

W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela Zarząd Klubu (uksjunakwarszawa@wp.pl).

……………………………………………………….
Data, Podpis

