
 

   FITNESS FUN   
Mazurska Przygoda 

(10 dni)  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Termin: 21.07-30.07.2021                    wiek 7-12 lat       Cena: 1889 zł/os  
 

       

Mazury znane są jako Kraina Tysiąca Jezior. Nad jednym z nich, w otoczeniu przepięknej przyrody znajduje się MAZURY SPORT 

CLUB. To wyjątkowe miejsce położone jest na końcu półwyspu nad brzegiem jeziora Narie w pobliżu Ostródy, na dużym terenie 

zielonym sąsiadującym z lasem, co gwarantuje przestrzeń, brak smogu i ciszę, których tak brakuje w miastach. Teren jest ogrodzony 

dzięki czemu pobyt jest bezpieczny i spokojny, a bezpośredni dostęp do jeziora stanowi dodatkową atrakcję. Na terenie ośrodka do 

dyspozycji gości znajduje się: restauracja, sala kinowa i dyskotekowa, trzy sale dydaktyczno-świetlicowe, basen zewnętrzny, boiska 

do koszykówki, siatkówki plażowej i beach soccera, minigolf, stoły do ping-ponga i bilarda, taras letni, wydzielone miejsce na ognisko 

i grilla, plac zabaw oraz molo i plaża.  Noclegi w pokojach 3 osobowych typu studio  

       
 

PROGRAM IMPREZY: 

 Codzienna dawka dobrego humoru  

 Na sportowo: mecze i turniej kolonijne - Beach Soccer, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, badminton, łucznictwo. 

 W rytm muzyki: układy taneczne, dyskoteki, karaoke i pidżamowe party.  

 Woda moim żywiołem: elementy ratownictwa, balonowa bitwa wodna, plażowanie, kąpiele w jeziorze, wodna olimpiada na sportowo, 
kajakarstwo, żeglarstwo, sporty motorowodne, 

 Kreatywnie: Teleturnieje: Mam talent, Familiada, Voice of Poland, X-factor i wiele innych, warsztaty kulinarne  

 W terenie: Gra i zabawy w terenie, podchody, orienteering w ”leśnym” wydaniu, nocna gra terenowa "Świetliki",  
wycieczki piesze po okolicy,  

 letnie kino z popcornem 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek –  wieczór przy grach, zabawach i opowieściach przy dźwiękach gitary i ukulele 

 wakacyjny chillout na plaży – leniuchowanie i zabawa w iście mazurskim klimacie!  

 archery tag – rywalizacja na wesoło podczas drużynowej bitwy łuczników 

CENA ZAWIERA:  

 Przejazd autokarem w obie strony, opłaty drogowe, parkingowe; 

 9 noclegów w pokojach studio (3+3); 

 Pełne wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane) i prowiant na drogę powrotną; 

 Ubezpieczenie NNW 

 Kompleksową organizację wypoczynku zgodnie z normami i wymogami. 

 Całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry, instruktorów pływania i ratowników wopr. 

 Pamiątkowe gadżety firmowe 

 Nagrody 
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DODATKOWE ATRAKCJE (fakultatywnie i na zamówienie, dodatkowo płatne):  

 

 Nauka żeglowania 25zł/os 

 Nauka windsurfingu 25zł/os 

 Laser Tag 60 min – 50zł/ os 

 Egzamin na kartę pływacką – 25 zł/os 

 

BEZPIECZNI OD COVID-19 

W zeszłym roku, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, wprowadziliśmy restrykcyjny regulamin mający na celu ochronę 
zdrowia uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez Fitness Fun. Regulamin ten będzie obowiązywał 
również w tym roku. 

Aby w pełni bezpiecznie korzystać z wakacyjnych atrakcji, między innymi: 
– dezynfekujemy ręce przed wejściem na stołówkę 
– w częściach wspólnych nosimy maseczki 
– po każdych zajęciach dezynfekujemy sprzęt 
– zajęcia organizujemy na świeżym powietrzu, chyba, że pogoda krzyżuje nam plany, 
– często i dokładnie myjemy ręce! 

 

WOLNI OD ELEKTROZAMĘTU 

Misją naszego klubu jest inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania własnych pasji  poprzez bezpieczny, aktywny 
wypoczynek oraz zachęcanie do kreowania własnej przestrzeni pełnej wyzwań, zabawy i przyjaźni. Zaspakajając głód 
przygody, otwieramy horyzont możliwości wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Wierząc, że jesteśmy w 
stanie zapewnić czas pełen twórczości na naszych koloniach i obozach ograniczamy korzystanie z telefonów 
komórkowych i wszelkich gadżetów elektronicznych typu tablet, ipad, smartwatch. Dzięki temu jesteśmy wolni od 
elektrozamętu  

 

ZAPISÓW DOKONUJEMY TELEFONICZNIE  

Tel: 602-855-315 - Adam 

Tel: 666-382-710 - Kasia 

WPŁATĘ ZALICZKI W WYSOKOŚCI 500 ZŁ W TERMINIE DO 15.03.2021, 

całość kwoty do 10.06.2021 przelewem 

na KONTO NR: 46 1140 2004 0000 3602 7748 5589 

lub gotówką w recepcji Fitness Fun na pływalni SP184 

INFORMACJE I KONTAKT: 

ORGANIZATOR / KIEROWNIK OBOZU- ADAM BADOWSKI 

tel. 602 855 315 

email: badowski.adam@wp.pl 

 

 
Adam Badowski 

ul. Nowomiejska 3, 91-414Łódź 

NIP:725-192-30-65 Regon: 
100753370 

Tel. 602-855-315, 666-382-710 
www.fitness-fun.pl 

kontakt@fitness-fun.pl 


