Obóz – lato 2022 – turnus II
Zapraszamy do skorzystania z tegorocznej oferty letnich obozów. We
współpracy z MKS Krakus Nowa Huta organizatorem wyjazdów jest biuro
turystyczne 2SPORT. To biuro wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników
Turystycznych, posiadające gwarancję ubezpieczeniową dla biur podróży.
Specjalizuje się w wyjazdach dla klubów sportowych. Zorganizowało wiele
wyjazdów dla dzieci i młodzieży, stale współpracuje m. in. z Urzędem Miasta
Krakowa. Wyjazdy są organizowane tylko w sprawdzone miejsca z odpowiednią
infrastrukturą lokalową i bardzo dobrym zapleczem sportowym.

Miejsce:

Ośrodek Jałowce Kozłów k.
Dębicy

Zakwaterowanie
Zakwaterowani będziemy w ośrodku wypoczynkowym położonym nad
zalewem w otoczeniu lasów. Bazę noclegową stanowią całoroczne murowane domki
wyposażone w pełen węzeł sanitarny. W każdym pokoju do dyspozycji mamy TV
oraz WiFi. Domki 10 osobowe składają się z: 3 pokoi (2 os., 2 x 4 os.), w pełni
wyposażonej kuchni oraz łazienki. Domki 5 osobowe składają się z: 1 dużego
pokoju, łazienki oraz kuchni.

2SPORT Sławomir Daciuk

Zaplecze rekreacyjno-sportowe
Atutem naszej bazy jest doskonałe zaplecze sportowo-rekreacyjne
znajdujące się na ośrodku. W czasie treningów korzystać będziemy z 2 nowo
powstałych, pełnowymiarowych boisk (trawa naturalna, boisko automatycznie
nawadniane).
Do naszego użytku będą również pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej i
piłki nożnej plażowej. Prócz tego: stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków, plac
zabaw, duża zadaszona wiata (z TV i rzutnikiem), ścieżka zdrowia, miejsce na
ognisko oraz strzeżone kąpielisko. Dodatkowo zniżki na wypożyczenie sprzętu
pływającego (kajaki, rowerki).
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Wyżywienie
Doskonała kuchnia. Trzy smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i
kolacja), dostosowane do potrzeb sportowców. Możliwość zorganizowania ogniska z
pieczeniem kiełbasy lub grilla. Wszystkie potrawy przyrządzane na miejscu z
wysokiej jakości produktów.
Koszt: 1280 zł osoba dla zawodników MKS KRAKUS NOWA HUTA
1399 zł osoba dla zawodników spoza klubu
W ofercie obozów:
Zakwaterowanie (6 noclegów, 7 dni obozu),
Transport na trasie Kraków – ośrodek - Kraków
Wyżywienie (3 posiłki),
Infrastruktura sportowa m.in. boisko pełnowymiarowe trawiaste, boiska do
siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej,
Korzystanie z atrakcji dostępnych na terenie ośrodka (stoły do ping ponga,
piłkarzyków),
Ubezpieczenie od NNW,
Organizację meczów sparingowych,
Upominek niespodziankę na zakończenie obozu!
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