
 

 

 
 
 
TERMIN - 6 DNI 
26.07-31.07.2022 
 
LOKALIZACJA:  
MOSiR REDA 
 
UCZESTNICY:  
DZIECI 2008-2014 
 
KOSZT:  
1.400 PLN 
 
 
 
 
 
Opis oferty 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie położony jest na terenie 6 ha i jest jednym z 
największych Ośrodków Sportowych na Pomorzu (ok. 10 km od morza). Reda to spokojne i ciche 
miasteczko, które wraz z Rumią i Wejherowem tworzy Małe Trójmiasto Kaszubskie. Miasto położone 
pośród pagórków i lasów w pradolinie rzeki Redy i Łeby posiada znakomite walory wypoczynkowe, 
a ponad połowa jego powierzchni to lasy. Stanowi doskonałą bazę wypadową do Trójmiasta i na 
plaże Bałtyku. 
Na terenie ośrodka MOSiR: stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie trawiaste, kompleks sportowy 
Orlik, korty tenisowe odkryte i pod balonem, hala sportowa, sala konferencyjna, sauna, a także 
restauracja „Dobra Strefa”. W trakcie pobytu, na obiekcie będzie przebywać tylko nasza grupa. 
 
Dodatkowo, Twoje dziecko może wybrać się na obóz wraz ze swoim najlepszym przyjacielem! 
 
W cenie oferty 
▪ zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienkami i RTV; 
▪ transport autokarem w obie strony; 
▪ wyżywienie: 3 posiłki główne (śniadanie, obiad i kolacja) oraz podwieczorek. W dniu przyjazdu 

posiłki obejmować będą obiad i kolację, natomiast w dniu kończącym obóz – śniadanie i obiad. 
▪ całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry; 
▪ treningi piłkarskie prowadzone przez instruktorów z licencją PZPN; 
▪ nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich, analiza gry i elementy taktyczne – dostosowanie 

treści treningu piłkarskiego i obciążeń treningowych do indywidualnych potrzeb zawodników; 
▪ 2 jednostki treningowe dziennie w tym: 1-2 treningi dziennie na pełnowymiarowym boisku 

piłkarskim na terenie ośrodka, zajęcia ogólnorozwojowe, motoryczne, zajęcia na plaży; 
 
 
 
 



 

 

 
 

▪ turniej wewnętrzny, zabawy sportowe i terenowe; 
▪ sparing z miejscowymi drużynami (w miarę dostępności); 
▪ animacje czasu wolnego (m.in. tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, badminton, gra w bule, 

kalambury, gry planszowe, konkurs wiedzy o sporcie); 
▪ kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków; 
▪ woda mineralna dla uczestnika na każdy dzień; 
▪ upominek dla każdego uczestnika: koszulka, czapka oraz certyfikat; 
▪ wycieczki fakultatywne: 

- wejście do Aquaparku Reda (m.in. basen, „pływanie” z rekinami, sztuczna fala); 
- zwiedzanie Trójmiasta (przejazd autokarem): Gdańsk spacer po Starym Mieście, wycieczka 

tramwajem wodnym do Sopotu, molo oraz Krzywy Domek w Sopocie, Gdynia: Skwer 
Kościuszki, ORP Błyskawica, kolejka na Kamienną Górę (punkt widokowy Gdynia – zależnie od 
dostępności);  

- wyjazd autokarem nad morze (Białogóra lub Karwia lub Dębki oraz piłka nożna plażowa); 
▪ codzienna fotorelacja z obozu (FB, dysk Akademii Sportu „Bergovia”); 
 
Zapewniamy 
▪ zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Oświaty; 
▪ opiekę medyczną realizowaną przez Ośrodek Zdrowia ul. Łąkowa w Redzie (500 m od hotelu), 
▪ ubezpieczenie uczestników NNW – 20.000 PLN i KL – 10.000 PLN; 
▪ stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi); 
▪ zachowania procedur sanitarno-epidemicznych Covid-19; 
▪ opiekę ratownika WOPR; 
▪ dużą dawkę humoru i dobrej zabawy; 

 
Koszt 
▪ 1.400 PLN dla członków Akademii Sportu „Bergovia” oraz przyjaciół; 
▪ zaliczka w kwocie 500 PLN – płatna do 30 kwietnia 2022 r.; 
▪ dopłata 900 PLN – do 20 czerwca 2022 r.; 
 
Rezerwacja miejsc 
▪ liczba miejsc ograniczona! 
▪ lista uczestników tworzona jest na podstawie zgłoszeń w zgłoszeń mailowych;  
▪ warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki na warunkach 

określonych w umowie;  
▪ zgłoszenie dziecka wyłącznie u trenera nie gwarantuje rezerwacji miejsca; 
 
Uwagi 
▪ minimalna liczba uczestników obozu sportowego wynosi 30 osób; 
▪ nie ma możliwości realizacji Bonu Turystycznego; 
▪ w przypadku konieczności odwołania obozu (np. wskutek nowych wytycznych rządu w związku 

z sytuacja pandemii Covid-19) wpłaty zostaną zwrócone. 
 
 
 



 

 

 
 
Cena nie zawiera 
▪ atrakcji dodatkowo płatnych; 
 
Ważne informacje  
▪ bezpieczeństwo – pragniemy zapewnić, że organizacja obozu oraz ośrodek będący miejscem 

obozu są dostosowane do wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia w celu 
ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników oraz kadry podczas obozu w czasie trwania epidemii 
COVID-19; 

▪ zapytanie o ofertę – można złożyć poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub 
telefonicznie. Takie zapytanie o nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Mają Państwo czas 
do zapoznania się z ofertą, kosztami.  

▪ program imprezy – prezentowany na stronie jest programem ramowym. W zależności od 
potrzeb i liczby uczestników może być modyfikowany.  

▪ ubezpieczenie – uczestnicy imprez są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia – NNW 20.000 PLN, KL 10.000 PLN);  

▪ dokumenty formalne – niezbędne dokumenty otrzymacie Państwo indywidualnie w formie 
elektronicznej;  

▪ uczestnicy – Twoje dziecko może wybrać się na obóz wraz ze swoim najlepszym przyjacielem. 
Zostaną wtedy zakwaterowani w jednym pokoju;  

▪ dokumenty uczestnika imprezy – w przypadku wyjazdu na imprezę każdy uczestnik musi mieć 
ze sobą ważną legitymację szkolną;  
 


