SZANOWNI TRENERZY, RODZICE i ZAWODNICY
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa dzieci do udziału w
piłkarskim obozie letnim.
Obóz odbędzie się w miejscowości Kłodzko - centrum regionu o
charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym, największe miasto Ziemi
Kłodzkiej - jednego z najpiękniejszych zakątków południowo - zachodniej Polski

Dzieci zakwaterowane będą w Domu Wycieczkowym KCKSiR w Kłodzku

Cały obiekt został zarezerwowany na potrzeby małych piłkarzy.
Ośrodek dysponuje:
* pokojami 3 i 4-osobowymi
* własną kuchnią ze stołówką
* świetlicą
* salą telewizyjną
* pełnowymiarową halą sportową
* kortami tenisowymi
* basenem odkrytym
* parkiem rekreacyjnym
* placem zabaw
* boiskami wielofunkcyjnymi
Do dyspozycji mamy także pełnowymiarowe boisko z naturalną płytą
( 50 m od ośrodka ), boczne płyty treningowe oraz pełnowymiarową sztuczną
płytę ( 100 m )
Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani trenerzy, oraz kadra
pedagogiczna ośrodka. Dzieci podzielone będą na grupy wg przynależności
klubowej, oraz wieku.
Uczestnicy obozu, oprócz podnoszenia umiejętności piłkarskich, będą się także
uczyć zasad funkcjonowania w grupie, samodzielności, zasad fair play, dbania
o higienę. Jako, że nie samą piłką człowiek żyje, będą też prowadzone zajęcia
plastyczne, muzyczne itp. Organizowane będą też wycieczki po okolicy,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka na twierdzę Kłodzko, zabawy na
powietrzu i w ośrodku, Liga Obozowa i Kino Obozowe. Dzieci mają zapewnione
4 posiłki dziennie.

Terminy i ceny obozu:
xx.xx.2017 - xx.xx.2017 - xxx zł

Zapisy - Należy wysłać maila z Imieniem i Nazwiskiem dziecka, nr
tel do rodziców, oraz potwierdzić zgłoszenie telefonicznie.
Informacje i zapisy

Miłosz Wroński 604 166 953
mail: obozy.game@gmail.com
Płatności za obóz należy dokonywać u trenerów prowadzących lub
przelewem
Fundacja Game Sport ul. Nowowiejska 70/19 50-315 Wrocław
m bank 61 1140 2004 0000 3302 7512 0412
w tytule: Kłodzko, Nazwisko dziecka, Nazwa klubu, rocznik.

Wyjazd i powrót z parkingu na stadionie przy ul. Lotniczej.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i
data wpłaty zaliczki

