
Obozy sportowe, campy, obozy sprawnościowe - na rynku turystycznym są ich
setki. Zapewne jako troskliwy opiekun zadasz sobie pytanie: dlaczego właśnie
u nas i co nas wyróżnia?

 
Przede wszystkim o jakości naszych usług świadczy fakt, że miejsca na
naszych sportowych campach, są zajęte w całości już kilka dni po ogłoszeniu
oferty.

 
Nasz obóz jest miejscem kameralnym. Staramy się jeszcze przed jego
rozpoczęciem dowiedzieć jak najwięcej o dziecku, jego możliwościach,
problemach, mocnych i słabych stronach. Chcemy przyjąć go pod swoje
skrzydła i zapewnić dobre samopoczucie w naszej sportowej rodzinie.

 
W dniu wyjazdu nie zobaczysz u nas dziesięciu autokarów podstawionych na
miejsce zbiórki, jak to ma miejsce w przypadku wielu firm. Uważamy, że
kilkaset osób na jednym wyjeździe nie zapewnia ani kameralnej atmosfery,
ani dostatecznej integracji, ani sportowego rozwoju.
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m i e j s c e

Miejsca, które wybieramy na nasz sportowy wypoczynek, to mówiąc krótko miejsca, w
które sami chcielibyśmy zabrać nasze własne dzieci na wakacje.

Ośrodek znajduje się nad brzegiem jeziora Ublik na Mazurach. Cisza, spokój, malownicze
krajobrazy. Dookoła Las Ublicki, czyli duży, przepiękny kompleks leśny z licznymi
uroczyskami, miejscami historycznymi oraz miejscem życia wielu zwierząt, np. jelenia,
żubra czy czarnego bociana. Po całodniowych atrakcjach dzieciaki będą mogły poczuć się
jak w historycznym filmie zasypiając w odrestaurowanym w stylu starych zamków
dworze! 

Hotel Park Ublik położony w Krainie Tysiąca
Jezior, czyli na Mazurach, a dokładniej w
miejscowości Orzysz

    Pokoje od 2 do 6 osób
    Każdy pokój wyposażony w swoją łazienkę

 
Otoczenie lasów i jezior stwarza bardzo
dobre warunki do treningu i regeneracji.
Dodatkowym atutem jest hala sportowa na
terenie ośrodka eliminująca konieczność
dojazdów z hotelu na miejsce treningów.

k a d r a
GDZIE WYJEŻDŻAMY

Większość osób z kadry to instruktorzy i
trenerzy współpracujący z nami od lat. To
ludzie, którzy kochają sport i chcą pokazać
naszym wychowankom jak świetnie można
się bawić podczas aktywności fizycznych. To
ludzie doświadczeni w sprawowaniu opieki
nad dziećmi, ale również pełni sportowych
pasji. Czy tak naprawdę będziemy się teraz
rozpisywać na tematy pasji naszych
instruktorów, trenerów i wychowawców?!
Ależ tak!!! bo aby „rozpalać innych samemu
trzeba płonąć”! 
Chcemy rozpalić w Waszych dzieciach pasję
do sportu, ruchu i aktywności. Każdy jest
inny, dlatego oprócz gimnastyki sportowej
będziemy próbowali różnych aktywności.
Rano balet, wieczorem zapasy? Skrajnie i
może niedokładnie te dyscypliny będą nam
towarzyszyły ale mamy nadzieje, że przekaz
jest jasny.



Wymiary sali to 45 x 25 metrów, wysoka na 10
Pełne wyposażenie gimnastyczne 
Sprzęt do gimnastyki sportowej marki Spieth 
Dwie plansze gimnastyczno - akrobatyczne 
Sala na której odbywają się zgrupowania Kadry Narodowej
akrobatów i gimnastyków 

s a l a  g i m n a s t y c z n a

o ś r o d e k
Hala sportowa (wyposażona w sprzęt do gimnastyki
sportowej).
Siłownia
Niezliczone trasy piesze wokół jezior
Hala tenisowa ze sztuczną trawą
Kajaki
Strefa do badmintona
Wypożyczalnia rowerów
Prywatna plaża
Boiska do piłki nożnej
Pomieszczenie wyposażone w multimedia przeznaczone
na odprawy
Siłownia zewnętrzna
Miejsce na ognisko
Plac zabaw
Dodatkowo zabieramy ze sobą swój liczny i niezawodny
sprzęt sportowy.



c e n a

8.00 Poranny rozruch - biegi/streching/
taniec-rodzaj rozruchu w zależności od
nastroju i sił witalnych
9.00 Śniadanie
9.30 Poranna odprawa 
10.00-12.00 Sportowe zajęcia programowe:
gimnastyka sportowa, tenis, piłka siatkowa
plażowa, piłka koszykowa, i inne (zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem ustalonym
przez kierownika)
12.30-13.00 Obiad
13.00-14.00 Regeneracja i odpoczynek
14.30-16.30 Sportowe zajęcia programowe:
gimnastyka sportowa, tenis, piłka siatkowa
plażowa, piłka koszykowa, i inne (zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem ustalonym
przez kierownika) 
17.00-19.00 Zorganizowane zajęcia integra-
cyjne, gry i zabawy terenowe, ogniska, zaję-
cia relaksacyjne , wieczory tematyczne, zaję-
cia kreatywne
19:00 Kolacja 
19.30-20.30 Sportowa odprawa wieczorna
21.00 Toaleta wieczorna
22.00 Nocna regeneracja

d o j a z d

w y ż y w i e n i e

t e r m i n

W S T Ę P N Y  P L A N  D N I A

2400 zł za CAMP
/ za jedną osobę

2.07 - 8.07.2023 r. 

Przejazd Warszawa AWF - Hotel Park Ublik -
Warszawa AWF autokarami lidera branży
transportowej renomowanej firmy
RAFTRANS.

Dzieci otrzymują całodzienne wyżywienie 
z oferty ośrodka. Na każdym z posiłków
towarzyszą im opiekunowie. Dodatkowo w
czasie poobiednim dzieci mogą liczyć na
drobny poczęstunek.

C A M P  G I M N A S T Y C Z N Y

Na obozie gimnastycznym treningi gimnastyki
sportowej będą odbywać się każdego dnia.
Ponadto w zapisie na obóz gimnastyczny
pierwszeństwo mają dzieci z Warszawskiej
Akademii Gimnastyki. Oczywiście podczas
treningu sportowego dzieci dzielone będą na
grupy pod kątem zaawansowania.



p o d s u m o w a n i e

z a p i s y

W przeciągu kilku dni dostaną Państwo
maila z potwierdzeniem dostępności miejsc
wraz ze szczegółowymi instrukcjami w tym
dotyczącymi płatności.
Proszę pamiętać, że wypełnienie formularza
nie jest równoznaczne z udziałem w obozie i
wymaga potwierdzenia przez organizatora.

Dorota Hartfil

Jako trenerzy, opiekunowie mamy dla
Waszych dzieci 100 procent czasu. Jesteśmy
tam dla nich. Oni natomiast oderwani od
wirtualnej rzeczywiści będą mieli wreszcie
czas na zwykłe międzyludzkie relacje, z
nami i rówieśnikami. Czas na trening,
uśmiech, rozmowy, szlachetną sportową
rywalizację czy nawet opłakiwanie
codziennych porannych „zakwasów” czy
tęsknoty. Na to wszystko wreszcie będzie
wspólny czas! Moim osobistym zdaniem,
tego najbardziej trzeba.

Zapisów należy dokonać przez formularz
zgłoszeniowy, dostępny pod linkiem:

https://www.gimnastykaawf.pl/oboz2023

Oprócz standardowych bloków sportowych 
mamy dla dzieci cały arsenał gier, zabaw, motywów
przewodnich, ognisko, biegi leśnymi ścieżkami,
spacery, czas wieczornych rozmów, konkursów,
integracji z wychowawcami i ze sobą nawzajem.
Oczywiście, że mamy również gadżety dla każdego
uczestnika, ale o tych rzeczach pisać nie lubię… 
to tylko dodatek nie wart uwagi, gdyż to co mamy 
dla Waszych dzieci to coś cenniejszego. Coś czego 
nie da się wycenić. Zaangażowania w nich, czasu 
dla nich i budowania zdrowych, miłych relacji 
poza rodzinnym gronem.
Reasumując, myślę, że po prostu wyróżnia nas 
dbałość o szczegóły, o których inni zapominają :D
BĘDZIEMY TAM PO PROSTU RAZEM!

Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyka

https://www.gimnastykaawf.pl/oboz2023

