
WAKACJE Z KS. BOSKO 2022”

Obóz piłkarski
 Uczestnicy: 8 – 15 lat

Termin: 10.08 – 20.08.2022. 
Cena:  1560,00 zł.                Członkowie  SL SALOS RP Bydgoszcz – zniżka do 50 % ceny. 

Płatne w ratach na konto Organizatora – 
Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP  

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001  

Zapewniamy: 
• Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.  
• Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.  
• Przejazd autokarem.  
• Opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika. 
• Ubezpieczenie NNW  

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne

• Atrakcje Mierzei Wiślanej (Stegna, Krynica, Sztutowo) 
• Rejs po zalewie wiślanym 
 • Kąpiele słoneczne i wodne , plażowanie. 
 • Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 
 • Zajęcia sportowo- rekreacyjne na boiskach ośrodka i stadionie miejskim.  
• ABC piłki nożnej: nauka i doskonalenie poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, 
uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki, małe gry zadaniowe.  

Informacje i zgłoszenia:
 Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 
marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,  

Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej):  
10.06.2022. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 
do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 
 II wpłata do 11.03.2022 r., III wpłata do 31.06.2022r. 

mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl


Moje pierwsze kolonie
Pierwszy samodzielny wyjazd na wakacje? Słońce, piasek i nasze piękne polskie morze, 

wydają się być idealnym miejscem na zasmakowanie niesamowitych przygód i zebrania całego 
mnóstwa pięknych wspomnień. Ośrodek Pensjonat mieści się blisko morza, do którego dojście 

zajmować nam będzie około 10 minut. Na pewno spędzimy tam niejedno popołudnie. Do 
naszych ulubionych zabaw i rozgrywek sportowych, będziemy mieli do dyspozycji plac zabaw, 

boiska sportowe. Nie zabraknie również przeróżnych zagadek, tajemnic, niezwykłych 
eksperymentów i artystycznych popisów. Zapraszamy!

Uczestnicy: 7 – 10 lat

Termin: 10.08 – 20.08.2022. 
Cena:  1560,00 zł.                  

Płatne w ratach na konto Organizatora – 
Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP  

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001  
Zapewniamy: 
• Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.  
• Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.  
• Przejazd autokarem.  
• Opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika. 
• Ubezpieczenie NNW  

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne

• Atrakcje Mierzei Wiślanej (Stegna, Krynica, Sztutowo) 
• Rejs po zalewie wiślanym 
• Kąpiele słoneczne i wodne , plażowanie. 
• Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

• Gry i zabawy integracyjne 
• Budowa zamków z piasku 
• Wieczorne czytanie bajek 
• Zgadywanki i quizy 
• Seans najpiękniejszych  bajek dla dzieci 

Informacje i zgłoszenia:
 Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 
marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,  

Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej):  
10.06.2022. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 
do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 
 II wpłata do 11.03.2022 r., III wpłata do 31.06.2022r. 

mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl


Lato Odkrywców

Świat wokół nas jest niezwykle złożony i różnorodny, a w ludzkiej naturze 
leży odkrywanie go i poznawanie. Nie inaczej jest z dziećmi – ich 
wrodzona ciekawość jest olbrzymia, a fakt, że to rodzice mogą 

ją zaspokajać jest czymś niezwykle cennym.

 Uczestnicy: 10 – 14 lat

Termin: 10.08 – 20.08.2022. 
Cena:  1560,00 zł.                    Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP  
13 1320 1117 2031 6684 2000 0001  

Zapewniamy: 
• Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.  
• Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.  
• Przejazd autokarem.  
• Opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika. 
• Ubezpieczenie NNW  

Atrakcyjny program Sportowo - edukacyjny

• Atrakcje Mierzei Wiślanej (Stegna, Krynica, Sztutowo) 
• Rejs po zalewie wiślanym 
• Kąpiele słoneczne i wodne , plażowanie. 
• Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

• Kto pyta…wie więcej 
• Nasze rozgrzane umysły 
• Poszukiwanie bursztynów 
• Konkursy, Kalambury, Eurowizja, Milionerzy 

Informacje i zgłoszenia:
 Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 
marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,  

Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej):  
10.06.2022. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 
do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 
 II wpłata do 11.03.2022 r., III wpłata do 31.06.2022r. 

mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl


OBÓZ MŁODZIEŻOWY – Bez Nudy….

 Uczestnicy: 14 – 18 lat

Termin: 10.08 – 20.08.2022. 
Cena:  1560,00 zł.                    Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP  
13 1320 1117 2031 6684 2000 0001  

Zapewniamy: 
• Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.  
• Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.  
• Przejazd autokarem.  
• Opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika. 
• Ubezpieczenie NNW  

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne

• Atrakcje Mierzei Wiślanej (Stegna, Krynica, Sztutowo) 
• Rejs po zalewie wiślanym 
• Kąpiele słoneczne i wodne , plażowanie. 
• Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

Informacje i zgłoszenia:
 Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 
marek.sikorski@spts.salez.edu.pl,  

Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej):  
10.06.2022. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 
do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 
 II wpłata do 11.03.2022 r., III wpłata do 31.06.2022r. 

mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl

