Zgrupowanie windsurfingowe Krynica Morska
Organizujemy zgrupowanie sportowe (windsurfingowy obóz sportowy) dla dzieci i młodzieży,
członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „OświęcimSKI” w terminie 20-25 lipca 2021 roku.
Realizujemy szkolenie windsurfingowe od podstaw.
Istnieje możliwość wyjazdu rodziców z dzieckiem na dowolny okres czasu (cena pobytu
z wyżywieniem 130 za osobę/dzień płatny w recepcji ośrodka).
Realizujemy płatności w programie „Polski Bon Turystyczny”.
Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem: Pensjonat pod Lwem, ul. Wodna 10, Krynica Morska.
Zajęcia sportowe na Zalewie Wiślanym SZKOŁA WINDSURFINGU W KRYNICY MORSKIEJ – Kontakt
Tel. 503768627 info@e-windsurfing.pl (e-windsurfing.pl)

Sześć dni szkolenia sportowego pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów
windsurfingu z zapewnieniem pełnego wyposażenia w sprzęt niezbędny do pływania
i zabezpieczeniem ewentualnej pomocy łodzią motorową.
Świadczenia – przejazd, zakwaterowanie w pokojach z łazienką, pełne wyżywienie,
wypożyczenie sprzętu windsurfingowego z pianką neoprenową, 10 godzin szkolenia
windsurfingowego na każdym poziomie zaawansowania, nordic walking po lesie i plaży, gry
i zabawy na plaży i na terenie ośrodka, wycieczka statkiem do planetarium i muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku (jeśli będzie taka możliwość), plażowanie, ubezpieczenie, opieka
wychowawców.
Cena wyjazdu 1450 złotych. Zgrupowanie tylko dla członków-zawodników klubu
(obowiązkowe opłacenie składki członkowskiej w wysokości 100 zł na sezon od rodziny).
UKS „OświęcimSKI” prowadzi obecnie nabór do klubu. Zostań naszym zawodnikiem. Szczegóły na
http://www.oswiecimskiuks.pl/
Realizujemy płatności w programie „Polski Bon Turystyczny”

Zgłoszenia mailem oswiecimskiuks@gmail.com do 30 kwietnia 2021 roku.
Zaliczka w wysokości 500 zł. Prosimy wpłacić na konto bankowe
Bank PEKAO S.A. 17 1240 4155 1111 0010 7482 0910
do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Pozostałą część 950 zł pomniejszoną o ewentualną płatność bonem turystycznym:
do dnia10 lipca 2020r. W tytule wpłaty prosimy wpisać: Krynica oraz Imię i nazwisko dziecka.
W przypadku płatności bonem turystycznym konieczne jest przesłanie na adres mail
oswiecimskiuks@gmail.com kodu aktywacyjnego bonu i numeru telefonu, na który wysłany
będzie SMS z kodem potwierdzającym płatność.
Planowany termin wyjazdu 20 lipca 2021 r. o godzinie 5.00 z parkingu obok pływalni. Zbiórka
godz. 4.50 . Powrót 25 lipca 2021r. około godziny 23.00
ZAPRASZAMY.

Uczniowski Klub Sportowy „OświęcimSKI” uprzejmie prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu
Nr KRS 0000052078 z dopiskiem UKS OświęcimSKI.

Kontakt: oswiecimskiuks@gmail.com lub 601062636,507168188,
http://www.oswiecimskiuks.pl/

Zarząd UKS „OświęcimSKI”

