
ZGRUPOWANIE SPORTOWE SZCZYRK 2022 

(MIEJSCE: CENTRALNY OŚRODEK SPORTOWY - COS OPO Szczyrk ) 

ul. Plażowa 8  

 

Termin: 24 VII 2022 DO 29 VII 2022 

24 VII (Niedziela) – Rozpoczynamy 17:00  

29 VII(Piątek) – Kończymy obiadem o 13:00 więc odbiór ok. 13:30 

 

TYLKO TRANSPORT WŁASNY   

 

 

Cena obejmuje: 

- pobyt w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, Centralny Ośrodek Sportowy w pokojach 2-3 

osobowych z łazienkami, warunki hotelowe 

- wyżywienie- 3 posiłki dziennie śniadanie, obiad, kolacja 

- opiekę trenerską 

- ubezpieczenie NW 

- treningi sportowe: 

▪ pływanie na basenie krytym 

▪ ŁYŻWOROLKI, HOKEJ, 

▪ lekkoatletyka, GIMNASTYKA Z EL. AKROBATYKI 

▪ gry zespołowe 

▪ gry i zabawy w terenie 

 

 

CENA (dzieci do 12 r. ż.): 1680,- PLN 

CENA (dzieci i młodzież 12 -13 r.ż): 1770,- PLN 

 

 

 

 

Ważne informacje dla rodziców: 

-Na obozie obowiązuje całkowity zakaz przywożenia ze sobą oraz jedzenia słodyczy, ciastek, 

cukierków, picia napoi gazowanych itp. UWAGA: wszystkie słodycze skonfiskowane podczas 

obozu nie podlegają zwrotowi a są przekazywane wraz z naszymi gadżetami do domu dziecka po 

obozach   

-Telefony komórkowe są oddawane do depozytu a czas na kontakt z rodziną wypada po obiedzie 

-Obóz sportowy nie jest kolonia wypoczynkową, a obozem gdzie dzieciaki oprócz dobrej sportowej 

zabawy mają nauczyć się dbania o własne zdrowie, zdrowe odżywianie się itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciąg dalszy na drugiej stronie    



OPŁATY: 

 

A) Opłata rezerwacyjna  która nie jest zwrotna wynosi  100zł /os (płatna do 24h od zapisu) 

B) Zadatek w wysokości 700zł/osoba płatny do  15-go maja  

C) Pozostałą kwotę wpłacamy do  15-go czerwca bądź deklarujemy rozliczenie na miejscu  

 

Opłata rezerwacyjna przepada zawsze jeśli osoba rezygnuje / nie może jechać itp. 

Zadatek jest w 100% zwrotny jeśli osoba rezygnuje na więcej niż  30 dni od rozpoczęcia obozu  

Zadatek jest w 50% zwrotny jeśli osoba zrezygnuje do 14 dni od rozpoczęcia obozu 

Zadatek nie jest zwrotny w przypadku rezygnacji na czas mniejszy niż 14 dni do rozpoczęcia obozu 

 

KONTO : 

 

PKO BANK POLSKI SA: 44 1020 2313 0000 3202 0147 1267  

 

Klub Sportowy "ALPINO" Katowice ul .J.Baranowicza 8,40-668 Katowice 

 

Tytuł wpłaty „OBÓZ SZCZYRK  oraz Imię i nazwisko UCZESTNIKA”  

 

 

 

Jak się zapisujemy: 

 

UWAGA NOWE ZASADY ZAPISÓW I OPŁATY ZADATKÓW: 

 
1. Zapisujemy się tak jak wcześniej przez panel. LINK https://obozy-alpino.herokuapp.com/panel/ 

a) Wchodzimy na panel 

b) Tworzymy użytkownika (tylko nasze dane do logowania) 

c) Dodajemy uczestników obozów (najczęściej dzieci, oraz siebie jeśli też jedziemy) 

d) Zapisujemy każdą osobę po kolei na obóz 

2. W momencie zapisu system generuje 24 godzinne okno na uiszczenie zadatku rezerwacyjnego 
(100zł od osoby)  który w momencie rezygnacji nie jest zwrotny, nie przechodzi na inne osoby itp.  

3. Jeśli po 24h od zapisu potwierdzenie nie zostanie przesłane na maila  miejsca są automatycznie 
zwalniane a osoby usuwane z listy uczestników obozu a na maila zostaje wysłana ww informacja. 

4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na maila: zapisyalpino@gmail.com  

5. Żeby mieć pewność zapisu na obóz trzeba zapisać się przez panel oraz dokonać opłaty      
rezerwacyjnej w ciągu 24h  

 

 

 

TYMOTEUSZ BŁASZCZYK 605 429 207 

PIOTR ŚWIERCZ 697 699 676 

organizator zastrzega sobie zmianę programu 

https://obozy-alpino.herokuapp.com/panel/
mailto:zapisyalpino@gmail.com

