
ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA

NOWE MIASTO LUBAWSKIE 2014

Termin: 15.02.2014 – 22.02.2014 (2002/2003)
Termin: 23.02.2014 – 02.03.2014 (1999/2000)

Miejsce obozu:
Nowe miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 
nowomiejskim. Położone jest między Garbem Lubawskim a Pojezierzem Iławskim, nad rzeką 
Drwęcą.
Dzisiejsze Nowe Miasto Lubawskie to około 11 tyś mieszkańców, Kościół św. Tomasza Apostoła – 
Kolegiata, Muzeum Ziemi Lubawskiej, Baszta Brodnicka zwana Kurzętnicką, Brama Lubawska 
zwana Łąkowską.



Zakwaterowanie i zaplecze sportowe:
Nasza baza to HOTELIK MOSIR położony przy ulicy Jagiellońskiej 20.
Obiekt dysponuje 70 miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym. W obiekcie znajduje się stołówka, oraz duża sala konferencyjna.
Będzie można w wolnej chwili skorzystać ze stołu do ping-ponga, oraz stołu do bilarda.



Kompleks sportowy obejmuje:
- pełnowymiarowa hala sportowa w razie potrzeby dzielona na sektory, przeznaczona na 

wyłączność dla KS Błonianka
- pełnowymiarowe boisko treningowe
- siłownia



Relax



Wyżywienie:
Pełne: śniadanie, obiad, kolacja zapewnia MOSIR.

Program:
Program obozu układany jest i modyfikowany z roku na rok w wyniku doświadczeń oraz 
obserwacji z wcześniejszych obozów, dlatego staramy się organizować ponownie zabawy oraz  
zawody, które chłopcy dobrze wspominają, lubią i domagają się abyśmy organizowalije na każdym
obozie, a rezygnujemy z  tego co nie było dla nich wystarczająco  atrakcyjne.
Standardowo mamy dwa treningi dziennie oraz zabawy edukacyjne i rozwojowe. W miarę 
narastającego zmęczenia oraz w celu uatrakcyjnienia obozu będą wewnętrzne turnieje, sparingi z 
miejscowymi drużynami, poznawanie innych sportów (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka,
 i inne).
W celu urozmaicenia programu zaplanowaliśmy wyjazd na basen, oraz do kręgielnie. W programie 
jest również kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Aby zapełnić wolny czas chcemy również 
skorzystać z wyciągu na którym będzie można zjeżdżać na oponach.

Transport:
Korzystamy z autokarów firmy TANDEM. MAN Turkkar z 2004. Autokar posiada klimatyzacja z 
indywidualnymi nawiewami, rozkładane i rozsuwane fotele, DVD + telewizory 19", radio+CD.

Kadra:
Nasza kadra to wykwalifikowani i kreatywni ludzie, którzy są ściśle związani z KS Błonianka 
Błonie. Nie korzystamy z „najemnych” wychowawców oraz obcych osób. Nasz zespół jest 
sprawdzony i zgrany,  uzupełniający się  swoimi predyspozycjami i możliwościami tworząc
solidną całość.

Hubert Liszkiewicz – Kierownik Obozu, trener, wychowawca
Maciej Pater – trener, wychowawca



Cena:      860 zł.

Cena zawiera:
- transport
- ubezpieczenie NNW + koszty leczenia i assistance
- opieka medyczna
- zakwaterowanie
- pełne wyżywienie
- wynajem obiektów sportowych (hala, boisko)
- wyjazd na basen (25km.)
- wyjazd na kręgielnie (25km.)
- kulig + ognisko
- zjazd na wyciągu na oponach

Zaliczka 200 zł. płatna do 31.01.2014r.
Ostateczna wpłata 660 zł. płatna do 07.02.2014r.

Kontakt: Hubert Liszkiewicz 503149879
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