
Letni obóz Activity 
 

Sarnówek, k. Iławy 
09 - 19.07.2020r.



Gdzie?
Ośrodek Wypoczynkowy w Sarnówku (k. 
Iławy) na terenie Parku Krajobrazowego 
Pojezierza Iławskiego,  
nad najdłuższym jeziorem w Polsce – 
Jeziorak. 

Położony bezpośrednio nad jeziorem,  
z własną plażą, mariną  
i strzeżonym kąpieliskiem, bezpieczny, 
ogrodzony i monitorowany.  

Do naszej dyspozycji są pokoje 2, 3 i 4-
osobowe z łazienkami.



Kiedy?

9 – 19.07.2019r. 

Transport: 
Warszawa – Iława – dojazd 
pociągiem PKP Intercity. 
Iława – Sarnówek – transfer 
busem. 
Rowery pojadą w ślad za nami 
osobnym transportem.



Wyżywienie

• Trzy posiłki  
• Podwieczorek 
•Woda i herbata – bez limitu 



Dla kogo?

Zapraszamy dzieci  
w wieku 7-15 lat  
(oraz samodzielne 6-latki).  
Zajęcia dopasujemy do 
możliwości każdego dziecka w 
taki sposób, aby mogło się ono 
rozwijać, a jednocześnie dobrze 
bawić.



Co będziemy robić?
• Sporty wodne: kajaki, rowery 

wodne, łodzie wiosłowe  

• Wycieczki rowerowe - 
będziemy poruszać się po 
leśnych duktach i ścieżkach 
rowerowych (dzieci zabierają 
swoje rowery i kaski) 

• Pływanie z elementami 
ratownictwa wodnego 
• Survival w lesie i nad wodą



Co będziemy robić?

• Ognisko z kiełbaskami i 
piankami 
• Podchody i inne gry terenowe 
• Gry i zabawy na kąpielisku  
• Gry i zabawy zespołowe (piłka 

nożna, siatkówka, koszykówka, 
kampa, badminton)



Obozowe Zawody Activity

• Activity IRONKIDS – 
triathlon
• Activity RUNMAGEDDON 

– zawody survivalowe
• Activity WILD – bieg na 

orientację z mapą



Cena: 2100 zł
Cena obejmuje:  
- Zakwaterowanie (11 dni, 10 noclegów) 

- Wyżywienie 

- Transport 

- Opiekę profesjonalnej kadry 

- Udział we wszystkich zajęciach wraz z 
potrzebnym sprzętem 

- Udział w obozowych zawodach 

- Pamiątkowe gadżety 

- Ubezpieczenie NNW (PZU Sport)



  Kim jesteśmy?
• Activity to dobra energia i uśmiech.  

• Jesteśmy pasjonatami naszej pracy i kochamy 
aktywność fizyczną - zwłaszcza tę na świeżym 
powietrzu. 

• Prowadzimy szkołę pływania w Warszawie. 
Mamy bogate doświadczenie w pracy z młodymi 
ludźmi, którzy co roku chętnie wracają do nas na 
zajęcia, a w czasie wakacji aktywnie spędzają 
czas na naszych obozach sportowych. 

• Swoją miłość do sportu realizujemy startując 
amatorsko w triathlonach i biegach ulicznych. 

• Nasza kadra to doświadczeni i sympatyczni 
instruktorzy sportów, absolwenci i studenci 
AWF, pasjonaci aktywności.



Organizator 
Organizator jest wpisany do Rejestru 
Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Województwa Mazowieckiego. 
Posiada gwarancję turystyczną. 
Nasz obóz jest zgłoszony do właściwego 
kuratorium oświaty. 
Wszyscy nasi opiekunowie pełniący funkcje 
wychowawcy i instruktora posiadają stosowne 
uprawnienia do pełnienia swoich funkcji, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. 



Rezerwacja miejsca
Kliknij poniższy link by zapisać 
dziecko na obóz: 

https://forms.gle/MgZouYa4LnvJBaY87 
Przekażemy wówczas komplet koniecznych do 
wypełnienia dokumentów oraz informację dotyczącą 
wpłaty zaliczki. 
Po dostarczeniu przez Państwa oryginałów 
dokumentów i wpłacie zaliczki na nasze konto, 
otrzymacie Państwo, wraz z potwierdzeniem 
rezerwacji, dalsze szczegóły dotyczące naszego 
wyjazdu. 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 
693 090 219

https://forms.gle/MgZouYa4LnvJBaY87

