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Sportowe Wakacje z MKS Gdańsk - Ostrowo 2014 !

 Z przyjemnością informujemy, iż w 
dniach 1-14.08.2014 r. odbędzie się kolejny 
obóz sportowy organizowany przez MKS 
Gdańsk dla wszystkich aktywnych dzieciaków 
w wieku 7 - 13 lat z Trójmiasta i okolic.  
 W najbliższe lato zabierzemy Was do 
małej nadmorskiej miejscowości Ostrowo, 
mieszczącej się zaledwie 70 km od Gdańska      
w sąsiedztwie z Karwią i Jastrzębią Górą.  
 Zakwaterowanie oraz wyżywienie zapewni Nam Ośrodek sportowy GIM Ostrowo, 
położony zaledwie 500 m od piaszczystej plaży pośród urokliwego sosnowo-świerkowego 
lasu. Warto dodać, iż cały teren ośrodka oraz 4-hektarowy prywatny las są w pełni 
ogrodzone. Na terenie przestronnego ośrodka znajduje się kompleks 5 budynków 
mieszkalnych, stołówka, sala do zajęć sportowych, dwie świetlice, boiska do piłki nożnej        
i piłki plażowej, plac zabaw i dużo pięknej, zielonej przestrzeni.  !!
Planowany, ramowy program obozu sportowego Ostrowo 2014: !
1. Transport autokarem Gdańsk - Ostrowo - Gdańsk.  
2. Zakwaterowanie w Ośrodku sportowym nad morzem GIM Ostrowo posiadającym       

ok 300 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 i 5 – osobowych, wszystkie pokoje  z 
nowymi łazienkami. 

3. Całodzienne wyżywienie - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, 
podwieczorek, kolacja), zapewniamy wodę mineralną do picia.  

4. Codziennie treningi (dla zawodników) lub zajęcia sportowo-rekreacyjne                     
(dla pozostałych uczestników) na obiektach ośrodka GIM Ostrowo (sala do zajęć 
sportowych, boiska do piłki nożnej, piłki plażowej, plac zabaw, zróżnicowany teren 
leśny do spacerów, marszów, gier i zabaw terenowych). W programie zawody sportowe 
z nagrodami. 

5. Korzystanie z kąpieli morskich pod nadzorem trenerów/ wychowawców oraz 
ratownika. 

6. Animacje wieczorne: ognisko, dyskoteka, filmy na dużym ekranie, gry i zabawy               
w terenie. 

7. Chrzest obozowy dla nowych uczestników Sportowych Wakacji z MKS Gdańsk.  
8. Quady, Mini Golf, Park linowy - Tarzan Park, Spacer po dnie oceanu w Ocean Park we 

Władysławowie, Wycieczka do Szwajcarii Kaszubskiej oraz zwiedzanie i poznawanie 
okolicy (szczegółowy opis poniżej) !!!



!
Sportowe Wakacje Ostrowo 2014 odbędą się w dwóch wariantach 
czasowych i cenowych 
Opcja nr. I - 10 dni w terminie 05-14.08.2014 r. w cenie 1290 zł; 
Opcja nr. II - 14 dni w terminie 01-14.08.2014 r. w cenie 1690 zł. !!
Zapisy: 
1. Osoby zainteresowane wyjazdem na Sportowe Wakacje z MKS Gdańsk - Ostrowo 2014  

prosimy o zapoznanie się z regulaminem akcji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
oraz wpłatę zadatku w wysokości 200 zł w terminie do 3 dni od wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego* (zgodnie z zasadami płatności i obowiązującym harmonogramem)  

2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie bezzwrotnego 
zadatku w wyznaczonym terminie. Opiekunowie zgłoszonych osób zobowiązani są do 
wpłaty kolejnych rat zgodnie z harmonogramem płatności oraz do przestrzegania 
warunków rezygnacji. !

Zasady i harmonogram płatności: 
I rata - zadatek w wysokości 200 zł w terminie 3 dni od wypełnienia formularza.            
II rata - opcja nr. I: 450 zł płatne do końca kwietnia 2014 r.  
II rata - opcja nr. II: 650 zł płatne do końca kwietnia 2014 r. 
III rata - opcja nr. I: 650 zł płatne do 20 czerwca 2014 r. 
III rata - opcja nr. I: 850 zł płatne do 20 czerwca 2014 r. 
• Osoby zgłoszone po 20 kwietnia 2014 zobowiązane są do opłacenia jednocześnie raty           

I i II zgodnie z harmonogramem. 
• Osoby zgłoszone po 13 czerwca 2014 zobowiązane są do opłacenia jednocześnie raty              

I, II i III zgodnie z harmonogramem. 
• Osoby, które mają prawo skorzystać ze zniżki uwzględniają rabat podczas zapłaty III raty. !
Wybierz swoją zniżkę - opcja nr. I 10 dni. 
Jeden uczestnik, może skorzystać z jednej zniżki. Rabaty nie łączą się. 
• Oferta dla wszystkich 1290 zł 
• Zniżka dla aktualnych członków MKS Gdańsk 1190 zł 
• Zniżka dla uczestników Zimowych Półkolonii Sportowych 2014 - 1240 zł 
• Zniżka dla uczestników Letnich Półkolonii Sportowych lub Sportowych Wakacji 2013 - 1240 zł 
• Zniżka dla uczestników akcji letniej i zimowej (SW lub LPS 2013 i ZPS 2014) - 1190 zł. 
• Zniżka dla zawodników zdobywających punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego jest 

ustalana indywidualnie i wynosi od 20% do 50%. Szczegóły u trenerów prowadzących. 
Wybierz swoją zniżkę - opcja nr. II 14 dni. 
Jeden uczestnik, może skorzystać z jednej zniżki. Rabaty nie łączą się. 
• Oferta dla wszystkich 1690 zł 
• Zniżka dla aktualnych członków MKS Gdańsk 1590 zł 
• Zniżka dla uczestników Zimowych Półkolonii Sportowych 2014 - 1640 zł 
• Zniżka dla uczestników Letnich Półkolonii Sportowych lub Sportowych Wakacji 2013 - 1640 zł 
• Zniżka dla uczestników akcji letniej i zimowej (SW lub LPS 2013 i ZPS 2014) - 1590 zł. 
• Zniżka dla zawodników zdobywających punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego jest 

ustalana indywidualnie i wynosi od 40% do 70%. Szczegóły u trenerów prowadzących. !



!
Zasady rezygnacji: 
•  do dnia 30.04.2014 – kara umowna w wysokości wpłaconego zadatku (200 zł) 
•  do dnia 31.05.2014 – kara umowna w wysokości: opcja nr. 1 - 350 zł, opcja nr. 2 - 450 zł  
•  do dnia 20.06.2014 – kara umowna w wysokości: opcja nr. 1 - 650 zł, opcja nr. 2 - 850 zł 
•  po dniu 20.06.2014 – kara umowna w wysokości: opcja nr. 1 - 950 zł, opcja nr. 2 - 1250 zł !!
1. Planowany program całodziennej wycieczki autokarowej do Szwajcarii 

Kaszubskiej: 
• Kartuzy - kościół poklasztorny (kolegiata z dachem w kształcie wieka trumny                           

z unikalnym wyposażeniem, domek zakonnika;  
• Chmielno - wizyta w warsztacie garncarskim, pokaz wyrabiania przedmiotów z gliny,       

zakupy w sklepie firmowym; 
• Przejazd „Drogą Kaszubską” krainą wzgórz, lasów i jezior, punkt widokowy ”Złota  Góra”, 

Karczma  Kaszubska; 
• Wejście na szczyt Wieżyca (najwyższe wzgórze pasma morenowych Wzgórz 

Szymbarskich 329 m n. p. m.) wejście na wieżę widokową; 
• Szymbark - zwiedzanie Centrum Promocji Regionu, a tam: najdłuższa deska świata, stół  

Noblisty, dom sybiraka, bunkier partyzantów Gryfa Pomorskiego, największy fortepian 
na świecie, dom stojący na głowie, kościółek św. Rafała i inne. 

2. Wycieczka do Ocean Parku we Władysławowie; 
3. Wycieczka do Parku Linowego - Tarzan Park we Władysławowie; 
4. Nauka jazdy na Quadach oraz gra w Mini Golfa (na terenie ośrodka); 
5. Planowane zwiedzanie i poznawanie okolicy: 
- Jastrzębia Góra i Rozewie:  
• centrum miasta,  
• deptak Światowida,  
• wybrzeże klifowe, Gwiazda Północy (najbardziej wysunięty na  północ punkt Polski),  
• największy na wybrzeżu kościół  p.w.św. Ignacego Loyoli,  
• wąwóz  Lisi Jar - miejsce przymusowego lądowania na plaży Zygmunta III Wazy,  
• latarnia morska w Rozewiu - muzeum latarnictwa. 
- Spacer po Karwi, Bielawskie Błota - spotkanie z leśnikiem, 
- Wycieczka do Władysławowa: 
• Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich COS Cetniewo, 
• port rybacki, 
• dom letniskowy gen. Józefa Hallera - Hallerówka, 
• wieża Domu Rybaka.  !!
Ośrodek Sportowy nad morzem GIM Ostrowo 

ul. Obozowa 74 - 76 - 78, 84-105 Ostrowo 

www.gimostrowo.pl


