
Letni Obóz Sportowy 
     "Węgierska Górka 2014".

Klub sportowy EKS Kolektyw zaprasza 
                na 8-dniowy wyjazd 
   w sam środek Beskidu Żywieckiego.

     2- 10 sierpnia 2014 r.    
Klub sportowy EKS Kolektyw organizuje wyjazd do ośrodka 
wczasowego "Jaz" w Węgierskiej Górce koło Żywca. 
Termin wyjazdu: 2-10 sierpnia 2014 roku. 
Oferta obejmuje:
przejazd w obie strony, zakwaterowanie 
w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
pełne wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej kadry.
Do dyspozycji uczestników:
basen odkryty, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, 
kompleks boisk "Orlik", świetlica, sauna.
Oferta piłkarska:
Zapraszamy dziewczyny w wieku 10-18 lat  
oraz chłopców w wieku 8-19 lat.
W programie: treningi i turnieje piłkarskie, 
wycieczki w góry, gry i zabawy
na świeżym powietrzu, dyskoteki.
Cena: 930 złotych, możliwość zapłaty w ratach.

Dane kontaktowe:
Tel. 606 914 652.
Tel. 796 232 805.
Mail: kolektyw.radwanice@dolnoslaskizpn.pl
www.kolektyw.org.

Zadatek w wysokości 300 złotych należy wpłacić do dnia
30 kwietnia. Druga transza zadatku w wysokości 300 złotych płatna do dnia 31
maja. Całość płatna do 30 czerwca 2014 roku.
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Dane kontaktowe:
Tel. 606 914 652.
Tel. 796 232 805.
Mail: kolektyw.radwanice@dolnoslaskizpn.pl
www.kolektyw.org.

Klub sportowy EKS Kolektyw organizuje wyjazd do ośrodka 
wczasowego "Jaz" w Węgierskiej Górce koło Żywca. 
Termin wyjazdu: 2-10 sierpnia 2014 roku. 
Oferta obejmuje:
przejazd w obie strony, zakwaterowanie 
w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
pełne wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej kadry.
Do dyspozycji uczestników:
basen odkryty, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, 
kompleks boisk "Orlik", świetlica, sauna.

Oferta dla grupy ogólnosportowej:
Zapraszamy dziewczyny i chłopców w wieku od 12 do 18 lat.
W programie: zajęcia z siatkówki, koszykówki i fitness,
wycieczki w góry, nordic walking, unihokej.
Cena: 930 złotych, możliwość zapłaty w ratach.
Zadatek w wysokości 300 złotych należy wpłacić do dnia
30 kwietnia. Druga transza zadatku w wysokości 300 złotych płatna do dnia 31
maja. Całość płatna do 30 czerwca 2014 roku.
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