
     RADOSNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i KULTURA             | OFERTA OBOZÓW LATO 2021 

 

 

 
Sportowe Biuro Podróży                                                    + 48 728 457 887                                                                                            UczyZwiedzaTrenujeDobrzeWychowuje 
„RAFiK” Marcin Jóźwiak                                                    kontakt@rafik.fun                                                                          rafik.fun 
ul. Wschodnia 25h/79                                                        www.rafik.fun   
62-030 Luboń   
   

      KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

                          
 

 

Firma powstała w 2016 roku, a jej 

założycielem jest Marcin Jóźwiak – 

nauczyciel wychowania fizycznego, 

trener z licencją UEFA, absolwent 

poznańskiego AWF, menadżer sportu, 

pasjonat sportu w pracy z dziećmi  
i młodzieżą nieprzerwanie od 2005 roku.  

 

Uczestnicząc aktywnie w rozwoju 

sportowym młodych ludzi zawsze staram 

się dać im odpowiednie wsparcie, tak by 

rozwijały w sobie poczucie pewności  

i wiary we własne możliwości. Staram się 

pobudzać ich ciekawość świata oraz chęć 

zdobywania wiedzy w sposób zbierania 

własnych doświadczeń, przeżyć, prób 

często nawet kosztem popełniania 
błędów. Moje najważniejsze życiowe 

hasło zawiera się w słowach „w sporcie, 

aktywności fizycznej jeśli chcesz 

innych „zapalać”, samemu musisz 

płonąć”  

 

We wszystkich zorganizowanych 

zajęciach i wspólnych wyjazdach 

obozowych dominuje szacunek, kultura, 

nauka, dobra zabawa i oczywiście 

niezbędna podczas całego pobytu radosna 
atmosfera.   
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Szanowni Państwo,   

aby pomóc Wam w wyborze oferty oraz w przygotowaniu 

dziecka do wyjazdu, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na 
kilka ważnych spraw związanych z organizacją i realizacją 

naszych RAFiKowych obozów sportowo – rekreacyjnych.  

 

                                            KADRA  

Współpracujemy w grupie przyjaciół sprawdzonych  

i wykwalifikowanych opiekunów, którzy również z nami tworzą 

obozowe projekty. Najczęściej są to nauczyciele szkolni, 

wychowawcy, trenerzy. Wszyscy posiadają stosowne 

uprawnienia, które rok w rok weryfikuje Kuratorium Oświaty. 

Zdajemy sobie sprawę, że to kadra tworzy atmosferę, która jest 

unikatowa i niepowtarzalna. Nasza kadra to nie tylko 
wychowawcy. To ratownicy WOPR, TOPR, animatorzy, 

instruktorzy, specjaliści. To ludzie z wielką pasją od których 

można czerpać inspirację i budować swoją sportową wartość.  
 

TRANSPORT 

Wszystkie nasze wyjazdy odbywają się transportem 

zorganizowanym. Korzystamy z licencjonowanych  

i sprawdzonych firm transportowych. Kierowcy to już nasi 

przyjaciele z którymi żadna podróż nie może być nudna.  
 

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE 

Wszystkie obiekty, w których kwaterujemy naszych 

uczestników spełniają wymogi stawiane obiektom 
przeznaczonym dla wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Kontrolowane są przez Straż Pożarną, Sanepid, Kuratorium 

Oświaty. Jeśli uczestnik wymaga specjalnej diety (np. 

wegetariańska, bezglutenowa itp.) należy ten fakt 

bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji w celu 

realizacji naszych świadczeń.  
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Ten aspekt jest dla nas najważniejszy. Dlatego przed podjęciem 

decyzji o zapisaniu dziecka na wyjazd prosimy rodziców  

o wnikliwą analizę naszej oferty. Jeśli Wasze dziecko cierpi na 

jakiekolwiek choroby przewlekłe lub dolegliwości innego 

rodzaju, nie jest to powodem by nie mogło uczestniczyć  

w naszym wspólnym wyjeździe. Odpowiednią decyzję w takim 

wypadku podejmuje rodzic wspólnie z lekarzem, który 

wystawia stosowne oświadczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych, a wszelkie informacje istotne co do dolegliwości 

muszą znaleźć się w karcie kwalifikacyjnej. Dziecko chore, 

przeziębione, nie może uczestniczyć w zorganizowanym 

wypoczynku. W tym celu w naszej ofercie posiadamy również 

dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. 

Takie ubezpieczenie możliwe jest do wykupienia w dniu 

rezerwacji miejsca dla dziecka. Dziecko nie może posiadać ze 

sobą żadnych lekarstw. Wszelkie niezbędne medykamenty 

należy przekazać wyłącznie kierownikowi wyjazdu.   
 

BAGAŻ 

W dokumentach przy organizacji wyjazdów udostępniamy 

Państwu stosowną instrukcję niezbędnych rzeczy jakie należy 

spakować do torby podróżnej. Jeśli wykonacie tą czynność 
razem z dzieckiem, będzie mu łatwiej się rozpakować  

i funkcjonować po dotarciu do pokoju. Każdy bagaż musi być 

podpisany w indywidualnie ustalony sposób, by ułatwić jego 

identyfikację.  
 

WCZEŚNIEJSZY ODBIÓR DZIECKA Z WYPOCZYNKU 

Nie rzadko odbieracie Państwo Waszą pociechę z obozu 

wcześniej. Taki przypadek musi być zgłoszony  

i ustalony z kierownikiem wyjazdu. Niezbędne jest również 

stosowne  pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna lub innej 

osoby wskazanej w ww. dokumencie.    
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EPIDEMIA COVID - 19 

Rok 2020 jak wszyscy wiemy był rokiem niepewności. 

RAFiKowi udało się zorganizować latem 2020 roku dwa obozy 

sportowo – rekreacyjne w Rewalu oraz dwutygodniowe 

półkolonie w których udział brało ponad 100 uczestników. 
Nasza kadra przeszła stosowne szkolenie według wytycznych 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy pewni, że 

zdobyte doświadczenie pozwoli nam również bezpiecznie 

zorganizować wypoczynek latem 2021 roku.  
 

DOKUMENTY 

Wszelkie niezbędne dokumenty jakie są do wypełnienia dla 

każdego uczestnika naszych wyjazdów dostępne są na stronie 

internetowej: www.rafik.fun w odpowiednich zakładkach.  
 

NIE ZABIERAMY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Już od wielu lat organizujemy wyjazdy wakacyjne na które nasi 
uczestnicy nie zabierają: smartfonów, tabletów czy innej 

elektroniki. Każdy rodzic wysyłając z nami swoje dziecko ma 

numery telefonów do kadry. Każdego dnia na funpagu dostępna 

jest fotorelacja z informacjami jak spędzamy czas. Nasi 

uczestnicy maja okazję nawiązać nowe kontakty społeczne i na 

tym aspekcie zależy nam najbardziej.  
 

KIESZONKOWE 

Kwestia posiadania własnych środków płatniczych na własne 

atrakcje jest indywidualna. Często rodzice przekazują naszym 

trenerom kopertę z pieniędzmi i stosowną instrukcją 

wydatkowania środków pieniężnych w każdym dniu pobytu.  

http://www.rafik.fun/
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                PIŁKARSKO – PLAŻOWA ESKAPADA W REWALU 
 
                  KAJAKOWO – PIŁKARSKA I SURWIWALOWA PRZYGODA 

        W BORNEM SULINOWIE  
 

          MAZURSKA NATURA NIEZLICZONEJ ILOŚCI JEZIOR 
           PIŁKARSKO – TURYSTYCZNA PODRÓŻ DO OLECKA 

        
 MAGICZNA I KLIMATYCZNA WISŁA – ZAKOCHASZ SIĘ W NIEJ  

 PIŁKARSKO – WĘDROWNA WYPRAWA W GÓRY 
 
    WĘDROWNA I PIŁKARSKA SZKLARSKA PORĘBA 

 

      TURYSTYCZNE, SPORTOWE I WĘDROWNE ZAKOPANE 
   

        MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI BONU TURYSTYCZNEGO 
       

           LICENCJONOWANE SPORTOWE BIURO TURYSTYCZNE 
           WPISANE DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYCZNYCH 
 POSIADAJĄCE GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
 
               DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PONAD 40 OBOZÓW 
 
                  SPRAWDZONE LOKALIZACJE W CAŁEJ POLSCE 

 

 ZAUFALI NAM: AP WILKI DĄBRÓWKA, UKS ORLIK             
MOSINA 
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 PIŁKARSKO – PLAŻOWA ESKAPADA W REWALU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
ZAKWATEROWANIE i POŁOŻENIE 

Ośrodek wczasowy Adria   www.owadria.pl  
Komfortowe pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 

na terenie obiektu boisko do siatkówki plażowej, 

plac zabaw dla dzieci, boisko piłkarskie do 

małych gier, basen, stół to teqballa, stół do 

tenisa stołowego, stół z piłkarzykami, siłownia,  

2 sale konferencyjne z tv, bałtycka plaża w 

odległości 1 minuty od ośrodka, boisko 

piłkarskie, hala sportowa, boisko 

lekkoatletyczne, boisko do koszykówki, korty 

tenisowe w odległości 10 minut spacerem od 

ośrodka.  
 

WYŻYWIENIE 

3 smaczne posiłki dziennie + podwieczorek 

dostosowane do potrzeb sportowców. Śniadanie 

i kolacje w formie szwedzkiego stołu (zawsze 

dania na ciepło) 
 

OFERTA CENOWA 

Dopasowana pod indywidualne zlecenie.  

W cenie oferujemy: 

 Zakwaterowanie (7 noclegów/8 dni) 
 Kadra bezpłatnie (1 trener na 15 

uczestników), Wynagrodzenie dla trenera 

(umowa zlecenie) 
 Obiekty sportowe, transport autokarem 
 Organizacja gier kontrolnych, Kierownik 

wyjazdu, Formalności w Kuratorium Oświaty,    
 Wycieczki fakultatywna dopasowane 

     Indywidualnie, ubezpieczenie AXA 

     uczestników oraz OC dla każdego trenera 

 Upominek dla każdego uczestnika  
 Umowa o realizację z wpłatą 3000 zł  

http://www.owadria.pl/
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 KAJAKOWO – PIŁKARSKA I SURWIWALOWA PRZYGODA W BORNEM SULINOWIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
  

 

ZAKWATEROWANIE i POŁOŻENIE 

Ośrodek Wczasowy Ani   www.sulinowo.pl  
Komfortowe pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. 

Okolica położona w samym centrum lasów. 

Wypoczywasz blisko natury. Blisko obiektu 

boisko z trawą naturalną, bieżnia 

lekkoatletyczna. Szeroka oferta jezior i spływów 
kajakowych. Treningi z trenerem Takewondo. 

 

WYŻYWIENIE 

3 smaczne posiłki dziennie + podwieczorek 

dostosowane do potrzeb sportowców. Śniadanie 

i kolacje w formie szwedzkiego stołu (zawsze 
dania na ciepło) 
 

OFERTA CENOWA  

W cenie oferujemy: 

 Zakwaterowanie (7 noclegów/8 dni) 
 Kadra bezpłatnie (1 trener na 15 

uczestników) 

 Wynagrodzenie dla trenera (umowa zlecenie) 
 Obiekty sportowe, transport autokarem 
 Organizacja gier kontrolnych,  
 Kierownik wyjazdu,  
 Formalności w Kuratorium Oświaty,    
 Wycieczki fakultatywna dopasowane 

     Indywidualnie, ubezpieczenie AXA 
     uczestników oraz OC dla każdego trenera 

 Spływ kajakowy rzeką Pile, Przygoda 

survivalowa, Treningi taekwondo z mistrzem 

Europy, Całodzienna wycieczka do Kołobrzegu 
 Upominek dla każdego uczestnika 

 Umowa o realizację z wpłatą 3000 zł  

 

http://www.sulinowo.pl/
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         MAZURSKA NATURA NIEZLICZONEJ ILOŚCI JEZIOR PIŁKARSKO – TURYSTYCZNA PODRÓŻ DO OLECKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

ZAKWATEROWANIE i POŁOŻENIE 

Hotel Colosseum   www.hotelcolosseum.pl  

Komfortowe pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 

na terenie obiektu boisko do piłki nożnej z trawą 

sztuczną, aż 7 boisk do tenisa ziemnego, boisko 

do piłki nożnej z trawą naturalną, hala sportowa, 

bieżnia lekkoatletyczna, mazurska plaża 

oddalona o 5 minut drogi od ośrodka.   
 

WYŻYWIENIE 

3 smaczne posiłki dziennie + podwieczorek 

dostosowane do potrzeb sportowców. Śniadanie 

i kolacje w formie szwedzkiego stołu (zawsze 

dania na ciepło) 
 

OFERTA CENOWA 

Dopasowana pod indywidualne zlecenie.  

W cenie oferujemy: 

 Zakwaterowanie (7 noclegów/8 dni) 
 Kadra bezpłatnie (1 trener na 15 

uczestników) 
 Wynagrodzenie dla trenera (umowa zlecenie) 
 Obiekty sportowe, transport autokarem  
 Organizacja gier kontrolnych,  
 Kierownik wyjazdu,  
 Formalności w Kuratorium Oświaty,    
 Wycieczki fakultatywna dopasowane 

     Indywidualnie, ubezpieczenie AXA 
     uczestników oraz OC dla każdego trenera 

 Rejs Statkiem z Giżycka do Węgorzewa 

 Aquapark Tropikana w Mikołajkach 
 obiad na trasie przejazdu w obie strony  
 Upominek dla każdego uczestnika  

 Umowa o realizację z wpłatą 3000 zł  

 
 

http://www.hotelcolosseum.pl/
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            KLIMATYCZNA WISŁA – ZAKOCHASZ SIĘ W NIEJ PIŁKARSKO – WĘDROWNA WYPRAWA W GÓRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

ZAKWATEROWANIE i POŁOŻENIE 

Hostel Krokus w Wiśle   www.krokus.pl  

Komfortowe pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 

na terenie obiektu boisko do siatkówki plażowej, 

plac zabaw dla dzieci, stół do bilarda, piłkarzyki, 

fortepian, siłownia, 2 sale odpraw, sala tv, barek, 

centrum odnowy biologicznej 
 

WYŻYWIENIE 

3 smaczne posiłki dziennie + podwieczorek 

dostosowane do potrzeb sportowców. Śniadanie 

i kolacje w formie szwedzkiego stołu (zawsze 
dania na ciepło) 
 

OFERTA CENOWA 

Dopasowana pod indywidualne zlecenie.  

W cenie oferujemy: 

 Zakwaterowanie (7 noclegów/8 dni) 
Kadra bezpłatnie (1 trener na 15 uczestników) 
 Wynagrodzenie dla trenera (umowa zlecenie) 
 Obiekty sportowe, transport autokarem  
 Organizacja gier kontrolnych,  
 Kierownik wyjazdu,  
 Formalności w Kuratorium Oświaty,    
 Wycieczki fakultatywna dopasowane 

     Indywidualnie, ubezpieczenie AXA 
     uczestników oraz OC dla każdego trenera 

 Zwiedzanie skoczni Adama Małysza w Wisła 

     - Malinka 

 Aquapark Tropikana w Wiśle 
 Przygoda w Leśnym Parku Niespodzianek 

 Upominek dla każdego uczestnika  
 Umowa o realizację z wpłatą 3000 zł  

 

http://www.krokus.pl/


     RADOSNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i KULTURA             | OFERTA OBOZÓW LATO 2021 

 

 

 
Sportowe Biuro Podróży                                                    + 48 728 457 887                                                                                            UczyZwiedzaTrenujeDobrzeWychowuje 
„RAFiK” Marcin Jóźwiak                                                    kontakt@rafik.fun                                                                          rafik.fun 
ul. Wschodnia 25h/79                                                        www.rafik.fun   
62-030 Luboń   
   

      ZJAWISKOWA SZKLARSKA PORĘBA – POTRENUJESZ I SIĘ ZRELAKSUJESZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

ZAKWATEROWANIE i POŁOŻENIE 

Pensjonat Pod Smerkami  
www.podsmerkami.pl Komfortowe pokoje 2-4 

osobowe z łazienkami, na terenie obiektu 

przestrzeń z zielenią, która daje relaks i pozwala 

odpocząć w górach. Strefa spa w obiekcie. 

Niezwykła domowa kuchnia ukoi nawet 

najbardziej wytrwałych niejadków.  
 

WYŻYWIENIE 

3 smaczne posiłki dziennie + podwieczorek 

dostosowane do potrzeb sportowców. Śniadanie 

i kolacje w formie szwedzkiego stołu (zawsze 

dania na ciepło) 
 

OFERTA CENOWA 

Dopasowana pod indywidualne zlecenie.  

W cenie oferujemy: 

 Zakwaterowanie (7 noclegów/8 dni) 

 Kadra bezpłatnie (1 trener na 15 

uczestników) 
 Wynagrodzenie dla trenera (umowa zlecenie) 
 Obiekty sportowe, transport autokarem  
 Organizacja gier kontrolnych,  
 Kierownik wyjazdu,  

 Formalności w Kuratorium Oświaty,    
 Wycieczki fakultatywna dopasowane 

     Indywidualnie, ubezpieczenie AXA 

     uczestników oraz OC dla każdego trenera 

 Wędrówka do wodospadu Kamieńczyk 
 Aquapark Tropikana w Karpaczu 
 Zdobycie Chojnika, Warsztaty w Hucie szkła 
 Upominek dla każdego uczestnika  
 Umowa o realizację z wpłatą 3000 zł  

 

http://www.podsmerkami.pl/
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      TURYSTYCZNE, SPORTOWE I WĘDROWNE ZAKOPANE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

ZAKWATEROWANIE i POŁOŻENIE 

Willa u Józka  www.ujozka.pl pokoje 2-4 

osobowe z łazienkami, na terenie obiektu 

przestrzeń z zielenią, która daje relaks i pozwala 

odpocząć w górach.  
 

WYŻYWIENIE 

3 smaczne posiłki dziennie + podwieczorek 

dostosowane do potrzeb sportowców. Kuchnia 

domowa. 
 

OFERTA CENOWA 

 Zakwaterowanie (9 noclegów/10 dni) 

 Doświadczona kadra pedagogów  
 zwiedzanie Zakopanego - Krupówki 
 transport autokarem obie strony 
 Wycieczki w góry z przewodnikiem GOPR, 

 TOPR 
 Kierownik wyjazdu,  

 Formalności w Kuratorium Oświaty,    
 Wycieczki fakultatywne: Dolina 

 Chochołowska, Kościeliska, Morskie Oko,   
 Dolina 5 Stawów Polskich, Kopalnia soli  

 w Wieliczce,  ubezpieczenie AXA uczestników   

oraz OC dla kadry 

 dyskoteka, ognisko z kiełbaskami, gry 
 zespołowe, piłkarzyki, bilard, tenis stołowy 

 Aquapark Gorący Potok w szaflarach 
 Bilety wstępu na wszystkie atrakcje objęte 

programem wydarzenia 
 Wjazd kolejką na Gubałówkę  
 Umowa o realizację z wpłatą 3000 zł  

 

http://www.ujozka.pl/
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    PRZYKŁADOWY PROGRAM TYGODNIOWEGO POBYTU   

        DZIEŃ ➀
Przyjazd na ustalone miejsce tygodniowego 

pobytu, zakwaterowanie w pokojach, 

obiadokolacja, spacer po okolicy, kolacja, 

spotkanie organizacyjne, podania zadań  

i celów podczas całego wspólnego tygodnia 

pracy, zasady bhp, zabawy integrujące całą 

grupę. Turniej w grze FIFA na konsoli.  

DZIEŃ ➁ 

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach, 

obiad, relaks i następnie przygotowanie  

do drugiej jednostki treningowej, kolacja, 

podsumowanie dnia, gry i zabawy integrujące 

grupę. Turniej w grze FIFA na konsoli. 

DZIEŃ ➂ 

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach, 

obiad, relaks i następnie przygotowanie  

do drugiej jednostki treningowej, kolacja, 

podsumowanie dnia, gry i zabawy integrujące 

grupę, konkursy indywidualne związane  

ze sportem, również manualne, artystyczne. 

Spacer po okolicy. Turniej w grze FIFA  

na konsoli. 

 

DZIEŃ ➃ 
Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach, 

obiad, relaks i dzień odpoczynku. Wycieczka 

fakultatywna by złapać sił na resztę obozowych 

dni, czas beztroskiego leniuchowania według 

inwencji uczestników. Zabawa terenowa 

przełamująca bariery społecznego kontaktu – 

podchody. Turniej w grze FIFA na konsoli. 

DZIEŃ ➄ 
Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach, 

obiad, relaks i następnie przygotowanie  

do drugiej jednostki treningowej, kolacja, 

podsumowanie dnia, gry i zabawy integrujące 

grupę, konkursy sprawnościowe. Sporty 

uzupełniające: tenis stołowy, teqball, bilard, 

szachy, warcaby, planszówki. Turniej w grze 

FIFA na konsoli. 

DZIEŃ ➅ 
Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach, 

obiad, relaks i wycieczka po okolicy, czas  

na zakupy indywidualne. Kształtowanie 

sportowych nawyków w sportach różnych. 

Relaks w wodach termalnych. Turniej w grze 

FIFA na konsoli. 

DZIEŃ ➆ 

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do treningu. Sesja treningowa bardzo swobodna. 

Konkursy i nagrody. Podsumowanie pobytu. 

Spacer po okolicy.   

DZIEŃ ➇ 

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie  

do wyjazdu, wykwaterowanie. Wyjazd do domu. 

 

 

 

 

Każdy dzień jest wyjątkowy, podczas zajęć 

ogólnorozwojowych uczestnicy otrzymują 

solidną porcję odpowiednich nawyków, 

przyzwyczajeń, by po powrocie do domu 

funkcjonować w zupełnie inny lepszy sposób.  

 

W pokojach prowadzona jest czystość każdego 

dnia, uczestnicy wykonują codzienne obowiązki 

w roli dyżurnych. Uczą się zasad oraz 

odpowiedniego funkcjonowania w grupie 

rówieśników.  
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OBOZY LATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA PIŁKARSKA 

WIOSNA, JESIEŃ, ZIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOZY ZIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMNY Z PARTNERSTWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENINGI INDYWIDUALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE  

W PRZEDSZKOLACH 

PÓŁKOLONIE  

ZIELONE SZKOŁY 

WYJAZDY INTEGRACYJNE 


