
Obóz sportowy Łazy 2022  
Informacje, zasady rekrutacji i opłaty 

  
Organizator: Klub Sportowy Tebek 
Miejsce realizacji: Ośrodek Wypoczynkowy Bryza w Łazach http://www.bryza.lazy.ta.pl/  
 
Turnus I (roczniki 2011 i młodsi) 
Termin: 14 - 22.08.2022 (9 dni) 
Liczba miejsc : 48 
Wyjazd w dniu: 05 sierpnia, spod szkoły 273 ul. Balcerzaka 1 o godzinie 7.00 (zbiórka 6.30) 
Powrót w dniu: 13 sierpnia ok godziny 18:00 
 
Turnus II (roczniki 2010 i starsi) 
Termin: 14-27.08.2022 (14 dni) 
Liczba miejsc : 90 
Wyjazd w dniu: 14 sierpnia, spod szkoły 273 ul. Balcerzaka 1 o godzinie 7.00 (zbiórka 6.30) 
Powrót w dniu: 27 sierpnia ok godziny 18:00 
 
Zakwaterowanie: pokoje 2/3 osobowe z łazienkami. Ośrodek położony blisko plaży, ma własny zielony 
teren rekreacyjny, który jest ogrodzony oraz salę treningową, świetlice.   
Program: treningi taekwondo, pływanie, plażowanie, ćwiczenia terenowe, turystyka piesza i autokarowa, 
gry zespołowe, zabawy i gry rekreacyjne, zajęcia kulturalno–oświatowe, ogniska i dyskoteki, wycieczki.  
Kadra: Doświadczeni nauczyciele i licencjonowani trenerzy. Opieka pielęgniarki i ratownika. 
Transport: W obydwie strony autokar na trasie Warszawa –  Łazy – Warszawa.  
Zebranie informacyjne: Zebranie odbędzie się w czerwcu. O dacie zebrania poinformujemy. 
 
Pełny koszt turnusu I dla członków Klubu wynosi - 1550 zł   
Pełny koszt turnusu II dla członków Klubu wynosi 2350 zł   
 
 

 
Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez zgłoszenie mailowe na adres anna.rapita@wp.eu 
oraz wpłatę zaliczki w wysokości 500 zł na podane konto. Pierwszy termin rekrutacji 
trwa do 31 marca 2022. O zakwalifikowaniu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń  
i wpłat. Po tym terminie zakwalifikowanie na obóz uzależnione będzie od dostępności 
miejsc.  Dofinansowaniem objęte mogą być tylko te dzieci, które uczestniczą  
w zajęciach minimum od 6 miesięcy, mają uregulowane wszelkie płatności  
i formalności.  
 
 

KS TEBEK  
Santander Bank Polska S.A. 04 10901014 00000001 22995279  
 
 
Uwaga. Zaliczka podlega zwrotowi tylko w wypadku zaistnienia poważnych okoliczności losowych a o jej 
zwrot należy wystąpić na piśmie do Zarządu Klubu.. Karta obozowa: do pobrania ze strony internetowej 
tebek.com.pl w dziale dokumenty.    
 

 


