
Letnie obozy sportowe
w Krasnobrodzie

I TURNUS 06.08 - 13.08.2022: ROCZNIKI 2005, 2008, 2009 ,2010
II TURNUS 13.08 - 20.08.2022: ROCZNIKI 2011, 2012, 2013, 2014



W cenie obozu
zapewniamyZAKWATEROWANIE 

WYŻYWIENIE

UBEZPIECZENIE

Zakwaterowanie w domkach 3-4 osobowych z

łazienkami.

Trzy posiłki dziennie (śniadanie i kolacja 

w formie szwedzkiego stołu) oraz woda

butelkowana dla całej drużyny podczas trwania

obozu

Ubezpieczenie NNW dla zawodników oraz

ubezpieczenie NNW, OC dla wychowawców.



W cenie obozu
zapewniamy BOISKA TRENIGOWE

TRANSPORT

KOORDYNATOR I KIEROWNIK

Treningi 2 razy dziennie po 1,5h dla każdej z

grupna boiskach z nawierzchnią naturalną.

Transport z miejsca wyjazdu do Krasnobrodu

(województwo lubelskie) i z powrotem, a także

transport lokalny.

Wsparcie koordynatora wyjazdu i menagera

ośrodka, a także kierownik obozu na miejscu



Zalew w Krasnobrodzie
Zalew w odległości kilkunastu

metrów od ośrodka wraz z plażą

strzeżoną przez ratowników WOPR

Opieka medyczna
Każdy z turnusów będzie nadzorowany przez

pielęgniarkę oraz miejscowy ośrodek zdrowia



Park linowy
Wejścia do parku linowego z widokiem

na zalew w Krasnobrodzie i całą okolicę.

Spływ kajakowy
Kilkugodzinny spływ kajakowy po rzece

Wieprz.



Mecze sparingowe
Sparingi z lokalnymi drużynami na

naturalnych boiskach w Zamościu i

Krasnobrodzie

Wycieczka do Zamościa
Pod okiem przewodnika zwiedzimy

najważniejsze miejsca w Zamościu



Przykładowe
menu

ŚNIADANIE - SZWEDZKI STÓŁ

OBIAD I PODWIECZOREK

KOLACJA - SZWEDZKI STÓŁ

jajecznica, parówki, płatki z mlekiem, twarożek, naleśniki,

jajka na twardo, szynka, polędwica drobiowa, ser żółty,

pomidory, ogórki, papryka, pieczywo, masło, dżem, miód,

serki topione, herbata, woda niegazowana, mleko

Dwudaniowy obiad składający się z zupy oraz drugiego

dania. Po obiedzie na każdego z uczestników będzie

czekać również podwieczorek

zapiekanki, racuchy domowe, naleśniki, szynka,

polędwica drobiowa, kiełbaski, ser żółty, jajka na twardo,

pomidory, ogórki, papryka, pieczywo, masło, dżem, miód,

serki topione, herbata, woda niegazowana, mleko

Wszystkie posiłki przygotowywane są z myslą o młodych sportowcach, i na
prośbę rodziców realizujemy diety: wegetariańskie, bezglutenowe i inne.





ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU FACEBOOK

@przystanekoboz

MAIL
biuroprzystanekoboz@gmail.com

TELEFON
Wojtek - 502 418 275

Kuba - 660 156 130

Możliwość zapłaty za obóz Bonem Turystycznym!


