Po raz kolejny na zakończenie sezonu organizuję dla chętnych (chłopcy 8-16 lat ) letni obóz
piłkarski. Zadowolenie uczestników i duże zainteresowanie taką formą wypoczynku zachęca mnie jako
organizatora do kontynuowania tej tradycji.
Tym razem proponujemy Państwa synom wyjazd na 10 – dniowy obóz
piłkarski w terminie
1-10.08.2017r, który odbędzie się w oddalonej o 360 km miejscowości Szczecinek, położonej nad samym
jeziorem Trzesiecko. Chłopcy zamieszkają w 4 osobowych pokojach w budynku bursy szkolnej. Ośrodek
położony jest nad jeziorem Trzesiecko. Do dyspozycji uczestników obozu będzie boisko orlik oraz sala
gimnastyczna, a przede wszystkim dwa profesjonalne boiska z naturalną trawą. Obiekt jest ogrodzony i
spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i sanitarne. Chłopcy będą mieli zapewnioną opiekę wychowawczą,
trenerską, medyczną, a także podczas kąpieli opiekę ratownika wodnego. Posiłki 3x dziennie +
podwieczorek.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.naki.pl, codziennie ( w trakcie trwania
obozu ) znajdą Państwo relacje i zdjęcia z pobytu dzieci na obozie. Chłopcy oprócz treningów i meczy
sparingowych będą mieli zapewnione inne atrakcje, które są już wliczone w cenę obozu:
Wycieczki:
HANSA PARK (k/Hamburga – Niemcy) – jeden z większych w Niemczech parków rozrywki z najnowszym
w Europie rollercoasterem Karnan. W parku jest wiele ciekawych
atrakcji dla młodszych i starszych
Borne Sulimowo
- historyczne rosyjskie miasto na terenie Polski-lekcja z hisrtorii
Kołobrzeg
– wyjazd nad Morze Bałtyckie do turystycznego kurortu
Wycieczka rowerowa
– wycieczka na Mysią Wyspę
Wycieczka kajakowa
– wycieczka po jeziorze Trzesiecko
oraz inne atrakcje:
Narty wodne – najdłuższy w Polsce wyciąg nart wodnych, Grill, ognisko z kiełbaskami itp.
Ponadto w cenę wchodzi:
- Dojazd i przyjazd autukarami,
- korzystanie z kąpieliska,
- ubezpieczenie
Koszt wyjazdu wynosi 1490zł, warunkiem przyjęcia rezerwacji miejsca jest wpłata 290zł, pozostałe
1200 zł Należy wpłacić do dnia 1.06.2017r. Wpłatę można dokonać w Olsztynie u trenerów prowadzących
zajęcia lub na konto Fundacji „NAKI – Spełniamy Piłkarskie Marzenia” nr rachunku: 95 1020 3541 0000
5902 0238 3842. Informuję również, że niektóre zakłady pracy całkowicie lub częściowo pokrywają koszty
wyjazdu dziecka na zorganizowany wypoczynek letni .W związku z taką możliwością będą mogli Państwo
otrzymać specjalne pismo skierowane do zakładu pracy z prośbą o dofinansowanie wyjazdu Państwa
syna na kolonie.
W sprawie rezerwacji kontaktować się proszę z trenerem Andrzejem Nakielskim tel.
604 532 547 lub trenerami prowadzącymi zajęcia.
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