
 
Kompleks Turystyczny „Sudety” 
48-340 Głuchołazy, ul. Powstańców Śl. 23,  
tel./fax (077) 439 13 64, 439 48 70 
e-mail:  kontakt@banderoza.pl www.banderoza.pl  
Rok założenia 1990 NIP 755-000-28-29 

Konto: mBank  Nr 21 1140 2017 0000 4502 0574 3010 

KS DRAGON  
 Gorzów Wlkp. 

 Sz.P. Rafał Bagiński  
Tel. 604 175 655  
r.baginski@wp.pl 

 

 

LETNI OBÓZ SPORTOWY - WAKACJE 2019  

 
  

 
Dyscyplina: TAEKWON-DO ITF, KICKBOXING  
Ilość osób : ok. 50-70 os.  

Termin I: 07-14.07.2019r. (od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia) 

 

Koszt pobytu jednego uczestnika 7-16lat 1250 zł/osoba 
Koszt pobytu jednego uczestnika 17-21lat  1290 zł/osoba/dzień 

 
UWAGA – wszystkie ceny brutto, 

 
Cena obejmuje: 
 
Przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW Sport  
Zakwaterowanie - pokoje 4;6 osobowe, łóżka piętrowe z łazienkami ; pokoje dla kadry 2-3 osobowe z 
łazienkami, bez łóżek piętrowych  
Wyżywienie: cztery posiłki dziennie - bez ograniczeń, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.  
Trening codziennie: 2x1h – hala sportowa lub sala gimnastyczna – MATA PUZZLOWA  
Całodobową opiekę medyczną.  
Opiekę koordynatora, pomoc kierownika.  
Oraz + PAKIET GRATISOWY, 
 
+PAKIET GRATISOWY (nie podlega negocjacjom):  

Wycieczka autobusowa z przewodnikiem - Kopa Biskupia – Zlate Hory (Czechy) podjazd do 
sklepiku z ‘czeskimi smakołykami’ lub Rajd NOCNY "na sznurku" - nocne przejście zboczem Góry 
Chrobrego, złotonośne szlaki, dwa źródła światła... Rajd trwa od godziny 21.30 do 00.30 (atrakcja 
letnia i zimowa). 

Sesja w Jaskini solnej (x2).  
Rajd nocny z pochodniami  
Codziennie basen odkryty (na terenie ośrodka z ratownikiem).  
Wypożyczenie konsoli Xbox 360.  

Wypożyczalnia 
rowerów górskich 
Korzystanie z siłowni, 
sauny.  

Korzystanie z boisk rekreacyjnych ośrodka  
Korzystanie z urządzeń ośrodka: (sprzętu sportowego, sprzętu multimedialnego, kawiarenki internetowe, 
wypożyczalni gier plenerowych.  
Ognisko z kiełbaskami  
MINI ORLIK na terenie ośrodka  
Dyskoteki, karaoke,  
Możliwość korzystania z pralni na terenie ośrodka 

 

 
UWAGA – Proszę pamiętać o bliskości szlaków górskich, terenach rekreacyjnych umożliwiających przeprowadzenie rozruchu. 

 
 

Informacje wizualne na www.banderoza.pl 
Uwaga proszę pamiętać o dokumentach tożsamości dla młodzieży pozwalających na przekraczanie granicy. 
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