
 

 
   FITNESS FUN®   

Obóz Młodzieżowy  
Jura Krakowsko-Częstochowska 

(8 dni)  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Termin: 01.08-08.08.2021  wiek od 12 lat   Cena: 1799 zł/os  
 

   

JURAJSKA PRZYSTAŃ to kameralny, nowoczesny obiekt usytuowany na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości 

Jastrząb, tuż nad Zalewem Poraj. Oferuje zakwaterowanie w nowoczesnych domkach i komfortowych pokojach, aktywny 

wypoczynek i możliwość korzystania z dobrodziejstw natury. Miejsce to jest spełnieniem marzeń mieszkańców wielkich aglomeracji 

przemysłowych spragnionych ciszy, spokoju i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Do dyspozycji przygotowano strefę 

relaksu: balie kąpielowe, basen oraz saunę. Dla aktywnych istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, a w okolicy znajdują 

się trasy rowerowe, spacerowe i szlaki turystyczne. Na terenie ośrodka znajduje się także gustowna kawiarnia, letni ogródek z 

grillem, restauracja, sala konferencyjna, kącik plastyczny, plac zabaw, strefa gier planszowych oraz bezpośredni dostęp do Zalewu 

Poraj z własnym pomostem do cumowania jednostek pływających. Dla naszej grupy cały ośrodek na wyłączność! 

  
 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

•warsztaty selfie • letnie kino z popcornem• archery tag  • wakacyjny chillout na plaży  • kajakarstwo • żeglarstwo • wędkarstwo 

sporty motorowodne• beach soccer • siatkówka • koszykówka • tenis stołowy • badminton • łucznictwo •elementy ratownictwa 
• wake park •wycieczka niespodzianka •kręgielnia • laser tag • 
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CENA ZAWIERA:  

 przejazd autokarem w obie strony, opłaty drogowe, parkingowe. 

 7 noclegów w domkach 4-5 osobowych lub 2-3 osobowych pokojach hotelowych; 

 Pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) 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 

 

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

 

 Laser Tag 60 min – 50zł/ os 

 KURS RATOWNIKA - I, ETAP – 300 zł /wymagany wiek ukończone - 12 lat  

 Egzamin na kartę pływacką – 25 zł/os 

 Wake park – 50/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! 

 

ZAPISY DOKONUJEMY TELEFONICZNIE  

Tel: 602-855-315 

Tel: 666-382-710 

WPŁATĘ ZALICZKI W WYSOKOŚCI 500 ZŁ W TERMINIE DO 15.06.2021, 

całość kwoty do 10 .07.2021 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 


