
WAKACJE Z KS. BOSKO 2023` 

Obóz piłkarski 

 
Uczestnicy: 8 – 15 lat 

 

 

Termin:  31.07 – 11.08.2023. 

Cena:  1980,00 zł   

Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjaoskiej Organizacji Sportowej RP  

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001  

Zapewniamy:  
 Wyżywienie, 4 posiłki dziennie.  

 Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5, 6 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.  

 Przejazd autokarem.  

 Opiekę trenerska, pedagogiczną, medyczną. 

 Ubezpieczenie NNW. 

 

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

 Szaleostwo w Parku Rozrywki w Zatorze - ENERGYLANDIA 

 Kąpiele wodne (basen), plażowanie. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne na boiskach ośrodka (Orlik)  i boisku trawiastym, turnieje tenisa 

stołowego, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki. 

 ABC piłki nożnej: nauka i doskonalenie poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, 

uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki, małe gry zadaniowe, mecze sparingowe. 

 

 

Informacje i zgłoszenia: 

Magdalena Gaweł – tel.: 600375285  e-mail.: magda.gawel@salez.edu.pl 

 Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.:   m.sikorski114@gmail.com 

 

Spotkanie organizacyjne: 

15.06.2023. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  

 

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i przekazanie p. Magdalenie 

Gaweł lub p. Markowi Sikorskiemu, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego 

prawnych opiekunów, 

 II wpłata do 17.03.2023 r., III wpłata do 30.06.2023r. 

 



Kolonie Letnie – Kraina Beskidzkich Zabaw 

 

 

Uczestnicy: 7 – 10 lat 

 

Termin:  31.07 – 11.08.2023. 

Cena:  1980,00 zł 
Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjaoskiej 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. 

 Ubezpieczenie NNW.  

 

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

 Szaleostwo w Parku Rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA . 

 Kąpiele wodne (basen), plażowanie. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

• Gry i zabawy integracyjne. 

• Zajęcia sportowo- rekreacyjne na boiskach ośrodka (Orlik), turnieje tenisa stołowego, tenisa 

ziemnego, koszykówki i siatkówki. 

• Wędrówki po okolicy. 

 

Informacje i zgłoszenia: 

Magdalena Gaweł – tel.: 600375285  e-mail.: magda.gawel@salez.edu.pl 

Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.:  m.sikorski114@gmail.com 

 

Spotkanie organizacyjne: 

15.06.2023. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  

 

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i przekazanie p. Magdalenie 

Gaweł lub p. Markowi Sikorskiemu, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego 

prawnych opiekunów, 

 II wpłata do 17.03.2023 r., III wpłata do 30.06.2023r. 

 

 

 



OBÓZ MŁODZIEŻOWY – Zdobywcy Szlaków 

 
Uczestnicy: 11 – 17 lat 

 

 

Termin: 31.07 – 11.08.2023. 

Cena:  1980,00 zł    Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjaoskiej 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. 

 Ubezpieczenie NNW. 

 

Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

• Szaleostwo w Parku Rozrywki w Zatorze - ENERGYLANDIA 

 Kąpiele wodne (basen), plażowanie. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

• Zajęcia sportowo- rekreacyjne na boiskach ośrodka (Orlik), turnieje tenisa stołowego, tenisa 

ziemnego, koszykówki i siatkówki. 

• Wycieczki piesze -  Lipowska, Rysianka, Romanka, Prusów. 

 
 

Informacje i zgłoszenia: 

Magdalena Gaweł – tel.: 600375285  e-mail.: magda.gawel@salez.edu.pl 

Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: m.sikorski114@gmail.com 

 

Spotkanie organizacyjne: 

15.06.2023. r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka.  

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i przekazanie  

p. Magdalenie Gaweł lub p. Markowi Sikorskiemu, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez 

uczestnika i jego prawnych opiekunów, 

 II wpłata do 17.03.2023 r., III wpłata do 30.06.2023r. 

 

 


