
OBÓZ REKREACYJNO – SPORTOWY 
Termin: 06 - 14.07.2022 r. 

Mielno – Ośrodek Wypoczynkowy „IRENA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator:    UKS BŁYSKAWICA SP 39 Gdynia 

        Szkółka Pływania SWIMMER 

Kadra obozu wykwalifikowana z wieloletnim stażem. 

Obóz zgłoszony do Pomorskiego Kuratorium Oświaty. 

Ubezpieczenie NNW, opieka medyczna. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką i tarasem. 

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży – 

smaczna regionalna kuchnia ( podwieczorek wydawany przy obiedzie ). 

Koszt obozu: 1.800 zł. - liczba miejsc ograniczona. 

Zaliczka:  1.000 zł. do 20.05.2022 r. 

Pozostała kwota: do 20.06.2022 r. ( można w ratach  i gotówką na zajęciach). 

                nr konta  03 1140 2004 0000 3602 7709 0118 

Tytułem: Mielno 2022 Imię i Nazwisko uczestnika. 

Informacje i zapisy:  

Krzysztof  – kierownik obozu, tel. 668 124 060, email: blyskawica39@o2.pl 

Aleksandra  – opiekunka grupy, tel. 515 284 702 

Karta uczestnika  

Regulamin obozu  

do pobrania ze strony: 

uksbłyskawica39gdynia.pl 
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PROGRAM: 
 

 

 

      

 

 

     2022  

 

Rekreacja i Sport 

 
Rozruch poranny, siatkówka plażowa, badminton, ringo, łuki, dart, bilard, tenis 

stołowy, piłka nożna. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki piesze, 

plażowanie, gry i zabawy w wodzie, układy taneczne i gimnastyka korekcyjna.  

Do dyspozycji: świetlica do zajęć z grupami, sala rekreacyjna, sala do gier, miejsce 

na ognisko, ogrodzony trawiasty teren rekreacyjny z boiskami do piłki siatkowej, do 

koszykówki, piłki nożnej i placem zabaw, plaża. 

Imprezy obozowe: konkursy (fotograficzny, rysunkowy), turnieje (medale  

i nagrody), dyskoteka, gry i zabawy świetlicowe, ognisko, wieczorki filmowe, 

czytanie najmłodszym. 

Wycieczki: Mielno - atrakcje krajoznawcze: trójrzędowa aleja Lipowa, buczyna 

Pomorska, dwurzędowa aleja Leszczynowa, niemiecki poligon doświadczalny łodzi 

latających i baza wodnosamolotów, promenada spacerowa, pomnik Lotników – 

obelisk, pomnik Morsa, pomnik Jelonka, bunkry - najczęściej mówi się, że była to 

prochownia – skład amunicji i materiałów wybuchowych lub też stanowisko 

obserwacyjne jednostki wojskowej, klif nadmorski, latarnia morska w Gąskach. 

 

  
Z A P R A S Z A M Y  


