
11-13 lat 13-16 lat

piłka nożna, tenis, siatkówka,
koszykówka, dwa ognie, 
unihokej, badminton, gry 
zręcznościowe ping-pong / 
piłkarzyki / boule, pływanie, 
mini-olimpiady, rozgrywki na 
wesoło

1Multisport

rozwijanie indywidualnych 
umiejętności piłkarskich, NAUKA 
GRY w zespole: bramkarz, 
obrońca, pomocnik i napastnik, 
doskonalenie elementów gry: 
prowadzenie piłki, strzały na 
bramkę, obrona, uniki, żonglerka, 
zwody i triki piłkarskie, gry 
kontrolne, mecze i sparingi

2Trening Piłkarski

www.kortowodzieci.pl  www.kortowodzieci.pl  

Wpis do Rejestru 
Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystyki 
Marszałka Woj. Wlkp 
pod nr 544. 

Obozy posiadają 
niezbędne zezwolenia 
i ubezpiecznie.

Autokary mają ważne 
dokumenty i badania
techniczne. 

Wykwalifikowana, lubiana 
i sprawdzona kadra.

Wszelki sprzęt
zapewnia organizator.

godni
zaufania

I. RATA GWARANCYJNA

TYLKO 400 ZŁ

      

ŻADNYCH 

DODATKOWYCH

OPŁAT

      

DODATKOWE

UBEZPIECZENIE

 DLA DZIECI W CENIE!

 

Szczegółowy program 
każdego turnusu jest na 
bieżąco dostosowywany 
do pogody, możliwości 
i kondycji uczestników 
– najważniejsze dla nas 
jest bezpieczeństwo 
i zadowolenie podopiecznych!

Dance & Art
Warsztaty taneczne w rytm 
największych hitów!
Art&Design – otoczaki, drewno, 
piórka, farby
Dary natury + wyobraźnia bez granic
= super wakacyjna pamiątka na 
długie lata!
Damą być! – tworzymy biżuterię: 
makaronowe wisiorki i koralikowe 
bransoletki
Letnie warkoczyki i kolorowe 
paznokcie

Rabat 50 zł dla:
każdego z rodzeństwa

każdego z grupy trzech i więcej przyjaciół

osób, które jadą latem na dwa lub więcej turnusów

uczestników tegorocznej Zielonej Szkoły z Kortowem

naszych stałych klientów – trzykrotnych Campowiczów, 

którzy w tym roku jadą po raz czwarty, piąty… :)

posiadaczy Karty Dużej Rodziny

członków Akademii Tenisowej Kortowo

więcej o rabatach w szczegółowej ofercie na www

     Obóz 
     Przygodowy
Przygodowa integracja na dzień dobry
GOPR info – bezpiecznie w górach
Świeże górskie powietrze 24h
Gra Kłamca – Kłamca, Mafia
Włóczykij z kompasem
Posługiwanie się mapą
Pierwsza pomoc
Mały survival
Łuki
Podstawy buschcraftowego 
wykorzystania roślin
Paracord – bransoletka i węzły życia
Szyfrowanie na kilka sposobów
Krzesanie ognia i budowanie stosu 
ogniskowego

   Obóz 
   Militarno-Survivalowy
Militarna integracja na dzień dobry
GOPR info – bezpiecznie w górach
Leśny i górski survival
Paintball
Paracord – bransoletka i węzły życia
Łucznictwo, broń pneumatyczna, 
broń treningowa ASG
Maskowanie
Podstawy buschcraftowego 
wykorzystania roślin
Podstawy musztry
Pierwsza pomoc
Nauka działania pod presją
Gry strategiczne
Nocka pod gwiazdami z wyzwaniami
Mapa, kompas i GPS
Szyfrowanie na kilka sposobów
Survival w teorii
Krzesanie ognia i budowa 
stosu ogniskowego
Kuchnia polowa
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  Art & creative
• Malujemy, rysujemy, tniemy,
   łączymy, kreujemy
• Koralikomania – biżuteria 
   wg własnego pomysłu
• Cuda z otoczaków i papieru, 
   plenerowa twórczość 
• Tworzenie barwnych koszulek 
   bądź worków
• Szycie maskotki z filcu 

 Active & Fun 
Integracja na dzień dobry, 
Ulubione gry zespołowe na plaży
i boiskach: piłka nożna, siatkówka, 
plażówka, „water ball”, skimboardy, 
water splash, speedbadminton, liny, 
boule, Trickboardy, Capture The Flag, 
Mega Twister

Ola 509 711 285
Joanna 602 136 105

camp@kortowodzieci.pl

zapisy i szczegóły:

kontakt

Konto:
Eventowo Joanna Wierszyłłowska
29 1600 1084 1843 9900 3000 0001

ul. Kotowo 60E, Poznań 60-009

konkursy, promocje!

10-13 lat 13-16 lat
miejscowość: 
 Zieleniec

Terminy:
28.07. – 05.08.
05.08. – 13.08.

Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
Wpajanie zasad fair play
Nauka współpracy w grupie i współzawodnictwa
Poznanie przepisów i zasad gry oraz podstaw 
sędziowania

Trening Taneczny
dużo ruchu i dobrej zabawy 
przy porywającej muzyce, taniec 
nowoczesny, zajęcia fitness, 
autorskie układy taneczne, 
zasady zdrowego odżywiania, 
bitwa taneczna 

4

3Trening Tenisowy
moc tenisa dla każdego: 
profesjonalny sprzęt, nauka 
od podstaw lub doskonalenie gry, 
ćwiczenia taktyki i techniki uderzeń, 
sparingi i mecze, video analiza, 
ciekawe historie i nagrania, gry na 
punkty z rówieśnikami, turniej 
z medalami i nagrodami

GÓRY

SPORT

Park linowy „Skalisko” 
Twierdza Kłodzko
„Droga Stu Zakrętów” z mega 
widokami
Szczeliniec Wielki 
Szczyt Orlica
Masarykova Chata
Torfowiska Topielisko
Czarne Bagno
Sportowa rekreacja na terenie
ośrodka i na hali sportowej /piłka 
nożna, unihokej, koszykówkai inne/
Biesiada przy ognisku
Chillout na polanie i w Małej Karczmie
Militarno-przygodowy wieczór 
filmowy
Planszówki i gry karciane
... i inne!

MORZE

Dla chętnych:
Paintball
Wiatrówka
ASG
Maskowanie

Art & Creative
Warsztaty taneczne
Gazetowa moda 
Letnie warkoczyki
Kolorowe paznokcie
Koralikowa biżuteria
Tworzenie barwnych 
koszulek bądź worków
Strefa relaksu

Kids Campod 8 lat
miejscowość: 
 Sianożęty

miejscowość: 
 Sianożęty

MORZE

cena od 1299 zł

Fun Camp
miejscowość: 
 Łężeczki

JEZIORO

n

s

w e

Adventure & active 
Warsztaty pirackie
Piłka nożna 
Gry i zabawy zespołowe 
na plażach i boiskach
Siatkówka plażowa, 
dwa ognie
Active w basenie
Zabawy z liną, boule
Capture The Flagvv
Mini olimpiada
Nocna eskapada 

         Dobierz sekcję angielskiego w cenie!

            Język angielski poprzez wakacyjną zabawę!

Teen Camp

Sportowa integracja na dzień dobry
„Walki” w strojach sumo
Biblioteka komiksów i książek
Koralikomania – biżuteria 
wg własnego pomysłu
Planszówki, Poker i inne gry 
karciane
Laser Tag
Ognisko, Dyskoteka z DJem

obozy sportowe to:

D ORZUĆ CO CHCESZD O SWOJEGO OBOZU

D ORZUĆ CO CHCESZ D O SWOJEGO OBOZU B IERZ CO CHCESZ 

B IERZ CO CHCESZ 

B IERZ CO CHCESZ

B IERZ CO CHCESZ 

na hali sportowej/boiskach:
koszykówka, siatkówka, unihokej, 
piłka nożna, Captur The Flag
w wodzie:
kąpiele i pływanie w basenie 
krytym i zewnętrznym, makarony, 
water ball, skoki na bombę, 
wojna balonowa
na świeżym powietrzu:
Mega Twister, hulajnogi, 
deskorolki, badminton, zabawy 
z liną, relaks na trawie i na 
basenach zewnętrznych 
w sali gier:
kręgle, ping-pong, piłkarzyki, 
bilard
... i inne! 

Integracja na dzień dobry
Relaks na plaży
Kąpiele oraz zabawy w morzu 
i basenie pod okiem ratownika
Słodkie wypady do miasteczka
Kino 7D 
Biblioteka komiksów i morskich 
opowieści
Dyskoteki z DJem 
Pidżama Party
Obozowe quizy i zabawy: Mafia, 
Kłamca-Kłamca, Cichy Przyjaciel
Big Jenga
Water Splash, wojna balonowa

dla wszystkich

dla wszystkich

         Dobierz sekcję angielskiego w cenie!

            Język angielski poprzez wakacyjną zabawę!

Integracja na dzień dobry
Plażing & smażing
Własne podwórko
Wypady do Ustronia Morskiego
Trampolina, piłkarzyki, cymbergaj 
Kino 7D 
Chillout na leżakach przy basenie
Letnie seanse filmowe
Hawaii Beach Party
Festiwal Kolorów

Teen Camp

cena od 1499 zł

Terminy: 
01.07.-12.07. – 12 dni
15.07.-26.07. – 12 dni
29.07.-09.08. – 12 dni

cena od 1599 zł

miejscowość: 
Sypniewo
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Integracja na dzień dobry
Sportowe gry i zabawy na 
terenie ośrodka
Wieczorna eskapada z latarkami –
– rozszyfrowywanie mapy, 
poszukiwanie skarbu
Hula-hopy
Capture The Flag 
„Savoir-vivre” przy stole i na co dzień
Na dobranoc bajki i opowieści dla 
chętnych 
Kąpiele i zabawy na krytym basenie 
i w jacuzzi 

od 8 lat Kids Camp
Teen Camp10-16 lat

JEZIORO

SPORT
MORZE GÓRY

JEZIORO

SPORT
MORZE GÓRY

rabaty!

Alfabet Morsa
Kuchnia polowa
Nocka pod 
gwiazdami

Gdy Twoje 
dziecko 

rozpiera energia!

od 7 lat

Active
Gry i zabawy zespołowe 
na boiskach
Plażówka, dwa ognie, zbijak,
Unihokej
Piłka nożna, piłka nożna po chińsku
Zabawy z liną, wielonarty
Mini Olimpiada
Łuki
Orientacja w terenie, kompas, 
budowanie szałasów
Kodeks Zawadiaki, nauka tajnego 
szyfru 

TRANSPORT

 Z POZNANIA

  W CENIE

Spacer nad jezioro – wojna balonowa, 
watersplash, festiwal kolorów, wiaderka 
i łopatki
Big Jenga, Mega Twister
Komiksy, planszówki
Pidżama Party, wieczory z Mafią
Królestwo żywiołów
Dyskoteka z bańkami mydlanymi 
i kolorowymi światłami
Tradycyjne podchody z zadaniami
Cichy Przyjaciel, Kłamca-Kłamca, 
Obozowa gra Agent
Laser Tag
... i inne!

w programie:

EDYCJA

Terminy: 
21.07.-27.07. – 7 dni 
28.07.-03.08. – 7 dni 

cena od  999 zł

04.08.-10.08. – 7 dni  
18.08.-24.08. – 7 dni  

Dojazd własny

    tylko 60 km 

    od Poznania

Kąpiele w morzu i odkrytym basenie
Nadmorskie wschody i zachody słońca
Dyskoteka UV z DJem
Nocka pod gwiazdami
Mafia
Nocna eskapada z latarkami
Szalona wojna balonowa
Planszówki, Poker i inne gry karciane
Karaoke
...i inne

SUPER
ATRAKCJA

Lorem ipsum

Terminy: 
02.07.-12.07. 
13.07.-23.07.
24.07.-03.08. 
04.08.- 14.08. 

cena od 1499 zł

– 11 dni
– 11 dni
– 11 dni
– 11 dni

– 9 dni
– 9 dni

Terminy: 
02.07.-12.07. 
13.07.-23.07.
24.07.-03.08. 
04.08.- 14.08. 

– 11 dni
– 11 dni
– 11 dni
– 11 dni

SUPER
ATRAKCJA

Kino pod chmurką
Karaoke
Chrzest Campowicza
Festiwal Kolorów
Planszówkomania
Super plac zabaw
Trampolina
Własne podwórko
Piłkarzyki
Cymbergaj
Laser Tag
… i inne!

SUPERATRAKCJA

TRANSPORT

 Z POZNANIA

  W CENIE

TRANSPORT

 Z POZNANIA

  W CENIE

TRANSPORT

 Z POZNANIA

  W CENIE


