
Program obozu letniego w Głuchołazach

24.06.2011 – 05.07.2011

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1 Organizator: Szkoła Pływania „Barabasz”

2. Rodzaj: „Wakacje na sportowo”- sportowo-rekreacyjny obóz dla dzieci

3. Termin od 24 czerwca do 5 lipca 2011

4. Charakterystyka uczestników i kadry:

Kierownik kolonii: Artur Pokorny

Kadra wychowawcza: Artur Pokorny, Aleksandra Szubrycht

Opieka medyczna: zapewniona przez ośrodek Banderoza

5. Lokalizacja: Ośrodek wypoczynkowy „Banderoza” w Głuchołazach
Ośrodek  „Banderoza”  o  powierzchni  przeszło  5  ha  położony  jest  w  Gminie  Głuchołazy. 

Głuchołazy leżą w południowej części województwa opolskiego u podnóża Gór Opawskich, 

najdalej na wschód wysuniętego pasma Sudetów. Najwyższym szczytem Gór Opawskich jest 

BISKUPIA KOPA 889 m n.p.m. Od południa gmina graniczy z REPUBLIKĄ CZESKĄ na 

odcinku ok. 35 km. Obecność dwóch przejść granicznych (Konradów-Zlate Hory, Głuchołazy 

Mikulowice) czyni z Głuchołaz istotny przygraniczny węzeł komunikacyjny. Głuchołazy to 

prawie  osiemsetletnie  miasto,  w  którym  zobaczyć  można  dobrze  zachowane  zabytki: 

obwarowanie miejskie (XIII-XIV w), wieżę Bramy Górnej (XIV w), Kościół Parafialny pw. 

św. Wawrzyńca.

6. Nasz adres:

SZKOŁA PŁYWANIA BARABASZ

ARTUR POKORNY

tel. 662 146 519

e-mail: info@naukaplywania.opole.pl

www.naukaplywania.opole.pl

ALEKSANDRA OBŁÓJ

Tel. 795126506

e-mail: olaobloj@gmail.com



INFORMACJE OGÓLNE

 TRANSPORT: dla grupy min. 40 osób i do 150 km (w innym przypadku 

dopłata do transportu).

 ZAKWATEROWANIE.

 WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie (wyżywienie pełno-kaloryczne. 

Dostosowane do treningu wyczynowego, bez ograniczeń).

 Treningi na HALI SPORTOWEJ (1-boisko 2x1,5h), lub dla piłkarzy: 

korzystanie z boisk ośrodka (oświetlone) i trening na SZTUCZNEJ 

MURAWIE.

 Korzystanie z SIŁOWNI i SAUNY.

 Opiekę Medyczną.

 Dowóz na sparingi.

 Wycieczka AUTOKAROWA z przewodnikiem (Kopa Biskupia - Zlate 

Hory lub Nysa).

 SESJE W JASKINI SOLNEJ (dwie w tygodniu).

 Korzystanie z urządzeń ośrodka (sprzętu sportowego, rowerów górskich, 

sprzętu multimedialnego, kawiarenki internetowej i innych).

 Codziennie BASEN odkryty (na terenie ośrodka), mini ZOO.

 Ogniska, codziennie dyskoteki, karaoke, mini kino.

 Opiekę koordynatora.

 Pomoc przy organizacji sparingów i rozgrywek.

Dysponujemy zapleczem sportowo - rekreacyjnym, pozwalającym na przyjęcie 

większości dyscyplin sportowych, od sportów walki, (maty: 2, 4, 8 cm) poprzez 

wszystkie dyscypliny drużynowe, skończywszy na tenisie (każdego rodzaju) i 

wielu  innych.  Nasza  baza  sportowa  pozwala  także  na  zorganizowanie 

wszelkiego rodzaju zawodów i mistrzostw, w każdym przedziale wiekowym.

II. ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE:

 Obóz ma służyć wypoczynkowi dzieci w sposób czynny i ciekawy;



Zamierzenia wychowawcze:

 Integracja dzieci poprzez pracę w zespole

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności;

 Pobudzanie potrzeby współdziałania

 Inicjowanie współzawodnictwa;

 Wzbudzanie inwencji twórczej;

Założenia programowe:

Podczas obozu uczestnicy będą brali udział w zajęciach głównie w zajęciach 

sportowych.  Największy  nacisk  będziemy  zwracali  na  aktywność  ruchową. 

Mając  do dyspozycji  świetlicę,  salę  do  mini  kina,  miejsce  na  ogniska,  mini 

disco, pole do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej itp. uczestniczy obozu będą 

mieli okazję do rozwijania swoich zainteresowań zdolności na wielu obszarach.

RAMOWY PLAN DNIA:

8: 30 – pobudka

8: 30- 9: 00 poranna toaleta

9: 00 - 9: 30 - śniadanie

10: 00 - 11: 00 zajęcia na basenie

11: 30 – 13: 45 zajęcia specjalne

13.45 - 14.00 przygotowania do obiadu

14.00 - 14.45 obiad

14.45 – 15:30 odpoczynek poobiedni

15: 45 – 16: 15 zajęcia na basenie

16.10 - 18.00 turnieje siatkówka koszykówka itp. Itd.

18.00 - 18.30 przygotowanie do kolacji

18.30 - 19.00 uczta wieczorna

19.00 - 21.15 ogniska, zabawy twórcze, zabawy integracyjne, itp.

21.15 - 21.45 toaleta wieczorna

21.45 - 22.00 przygotowanie do snu

22.00 - 8.30 cisza nocna



Ogólny zarys

Dzień pierwszy

• Przyjazd, zakwaterowanie ( w pokojach 3,4,6 osobowych z prysznicami)

• Zapoznanie z planem miasteczka

•  Zapoznanie uczestników z regulaminem kąpieliska, ośrodka, obozu i 

zasadami ruchu pieszych

•  Ognisko – prezentacja własnej osoby

Dzień drugi

• zajęcia na basenie

• zajęcia ruchowe (turnieje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, pin ponga 

itd.)

• gry i zabawy

Dzień trzeci

• Wycieczka do jaskini solnej
Jaskinia Solna to dla zdrowia naszego organizmu odpowiednik pobytu nad czystym morzem. 

Jedna sesja w jaskini zastępuje urlop z wdychaniem jodu. Jednocześnie seanse proponowane 

przez nas to „koloroterapia” i odprężające, antystresowe przeżycie pozwalające oderwać się 

od problemów codzienności.  Efekt  jest  podwójny,  bo dzięki  Jaskini  Solnej  korzysta  nasz 

organizm i sfera psychiczna naszego mózgu.

• Zajęcia na basenie

Dzień czwarty

• Zajęcia na basenie

• Zabawy integracyjne

• zajęcia na hali

Dzień piaty

• Wycieczka w góry na Biskupią Kopę

• Zajęcia na basenie

Dzień szósty:

• Zapoznanie z elementami ratownictwa wodnego



• Zajęcia na basenie

• wycieczka do groty solnej

Dzień siódmy:

• Zajęcia ogólno rozwojowe

• Wycieczka krajoznawcza

• Płukanie złota

Dzień ósmy

• Sparing piłki wodnej

•  Wieczór artystyczny

Dzień dziewiąty

• wycieczka do Jaskini Solnej

• niespodzianka

Dzień dziesiąty

• zajęcia ruchowe w połączeniu, pływania i biegania

• Chrzest dla uczestników obozu

Dzień jedenasty

• Zawody ratownicze w tym m.in. akcje ratunkowe z bojką, węgorzem, 

udzielenie pierwszej pomocy, wyścigi flag itp.

• Wręczenie nagród

• Podsumowanie

Dzień dwunasty

• Pakowanie i pożegnanie grupy

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, uwzględniając 

warunki pogodowe i inne.


