
Obóz piłkarski UKS MARKUS WARSZAWA 2017 

 

 Informujemy, że w dniach 14.08-25.08.2017 odbędzie się obóz piłkarski dla zawodników UKS 

MARKUS Warszawa roczników 2007-2010. 

Miejscem obozu będzie DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W JARNOŁTÓWKU 

Oferta obejmuje:  

 Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych 

  Pełne wyżywienie: śniadania , obiady , kolacje , dodatkowo owoce oraz napoje 

  Całodobową opiekę pedagogiczną  

 Opiekę medyczną 

 

 Codzienne treningi w bazie sportowej w okolicy ośrodka: pełnowymiarowe 

trawiaste boisko piłkarskie specjalnie przygotowane dla Klubu MARKUS 

WARSZAWA  

  Dodatkowe zajęcia integracyjne, gry i wszelkiego rodzaju warsztaty prowadzone na 

terenie ośrodka,  

 Treningi karate pod okiem doświadczonego trenera 

 Animacje czasu wolnego: gry zespołowe, gry terenowe i podchody,  

 Prezentacje i analizy wybranych meczy piłkarskich na sali konferencyjnej,  

 Ogniska 

 

Wycieczki autokarowe: 

 Wycieczka do Czech – Jaskinie na Pomezji  + Zdroje Jesennickie 

 Wycieczka do Czech – Złote Hory Kopalnia złota + zwiedzanie miasta 

 

Wycieczki regionalne: 

 Piesza wycieczka do Piekiełka  

1. Zwiedzanie wyrobiska łupków  

 

 Wycieczka na Kopę Biskupią 



wstęp na wieżę na szczycie Kopy Biskupiej  

 

 Zwiad po Jarnołtówku  

piesza wycieczka po Górach Opawskich – poznanie ciekawych miejsc, legend oraz 

historii związanych z Jarnołtówkiem (przewodnik DWD „Karolinka” gratis) 

 

 Piesza wycieczka na Żabie Oczko  

 

 Wizyta w Zarządzie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich 

prelekcja nt. fauny i flory Gór Opawskich z pracownikiem Opolskich Parków 

Krajobrazowych 

 

Ponadto: 

 

 zajęcia plastyczne (masa solna, malowanie odlewów gipsowych, malowanie,  

kolorowanie, łączenie technik) 

 

 zajęcia muzyczne (zabawy ruchowe przy muzyce, dyskoteki, karaoke ) 
 

  zajęcia sportowe (zajęcia ruchowe, mini olimpiady) 
 

 zajęcia integracyjne (wspólne zabawy świetlicowe, Wybory Miss i Mistera, Familiada, 

Jeden z dziesięciu 

 

 

 Koszt uczestnictwa: 1350 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt  złotych)  

Warunki uczestnictwa:. 

- potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie pierwszej wpłaty w wysokości 400 zł do 

dnia 8.04.2017 r. na konto klubu z tytułem wpłaty  

- imię i nazwisko obóz piłkarski Jarnołtówek 2017  

- dokonanie kolejnych wpłat na konto klubu w wysokości 500 zł do 25.05.2017 r. z 

dopiskiem jak w pierwszym przelewie  

- dokonanie ostatniej wpłaty w wysokości 450 zł najpóźniej do 10.06.2017r.  

Nr konta: 30 1940 1076 3123 7932 0000 0000  

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty i wycofaniu się na 

którymkolwiek z etapów pierwsza wpłata w wysokości 400zł nie będzie zwrócona. 


