
 

 

Letni obóz sportowy 

 KSGA Legion Warszawa 

Mikoszewo 
24.06.2017 – 06.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAPRASZAMY NA LETNI OBÓZ REKREACYJNO - 
SPORTOWY W MIKOSZEWIE 

Mikoszewo to piękna nadmorska miejscowość usytuowana we wschodniej części 
województwa pomorskiego w sąsiedztwie parku krajobrazowego i Mierzei 
Wiślanej.  Ośrodek znajduje się w malowniczym otoczeniu w odległości niespełna 
900m od morza. Do dyspozycji uczestniczek naszego obozu będą wszystkie 
sportowe obiekty kompleksu; hala sportowa z dedykowanymi do gimnastyki 
matami, podświetlany basen, sala fitness, sportowa hala namiotowa oraz boiska 
sportowe i plac zabaw. Obóz będzie miał charakter rekreacyjno sportowy; ma 
łączyć wypoczynek, zabawę i integrację ogólno-klubową z treningami gimnastyki 
artystycznej na różnych poziomach zaawansowania. W obozie wezmą również 
udział grupy zawodnicze, co będzie doskonałą okazją do zapoznania,  wspólnych 
treningów, zabawy  i podnoszenia umiejętności sportowych u boku dłużej 
trenujących koleżanek. Oprócz treningów gimnastyki artystycznej przewidujemy 
oczywiście szereg innych atrakcji; gry, zabawy, konkursy, plażowanie, dyskoteka, 
wycieczka do trójmiasta, liczne spacery nad morze czy też ognisko. A wszystko to 
pragniemy aby odbywało się w duchu aktywnego wypoczynku i przede wszystkim 
ogromnej ilości frajdy dla uczestniczek. :) Zapraszamy !!! 

W cenie pobytu zapewniamy: 

➢ Zakwaterowanie  (pokoje 3 i 5-cio  osobowe z łazienkami) 
➢ Dojazd 
➢ Treningi gimnastyczne  
➢ Wyżywienie trzy posiłki dziennie + owoc/ woda 
➢ Korzystanie z obiektów sportowych 
➢ Korzystanie z basenu ( co drugi dzień) 
➢ Dodatkowe atrakcje –  wycieczka do trójmiasta, basen, ognisko, dyskoteka, 

konkursy, zabawy, plażowanie ☺ 
➢ Opiekę ratownika 
➢ Ubezpieczenie uczestników 
➢ Dużo frajdy ☺ 

 
Zaplecze Sportowe znajdujące się w kompleksie: 

➢ Sala gimnastyczna z profesjonalnymi matami gimnastycznymi 
➢ Hala treningowa namiotowa 
➢ 3 sale fitness  
➢ Boiska sportowe (siatkówka, piłka nożna, koszykówka) i plac zabaw 
➢ Basen podświetlany 
➢ Plac zabaw 

 



CENA: 1600zł 
 
I rata 800 zł  - do 1 maja 
(I  rata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z wyjazdu) 
II rata 800 zł – do 1 czerwca 
 
Zgłoszenia do dnia 1 maja na adres mailowy: 
obozy@legion-warszawa.pl 
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