
 

  



Drodzy Rodzice oraz Uczestnicy, 

Prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas ofertą i już nie możemy się WAS 

doczekać. ZGŁOSZENIA może dokonywać WYŁĄCZNIE poprzez wysłanie 

uzupełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na stronie www.needforswim.pl 

Gdybyście mieli pytania to dane kontaktowe znajdziecie na dole oferty.  

 

Zapoznajcie się z nasza oferta do samego końca, poza obozami ROBIMY jeszcze 

inne ciekawe Eventy Sportowe. 

 

Obóz letni 2021 odbędzie się w :  

Miejsce obozu:   OAZA Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu  

Adres:    ul. Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 

Strona internetowa:  https://www.oaza.kornik.pl/ 

Termin:   01.08.2021 - 14.08.2021 

Liczba miejsc:  max. 45 uczestników 

Cena:    2350 zł  

 

Oferta obozu sportowo-wypoczynkowego obejmuje: 

1. SPOTKANIE Z AMBASADORAMI NEED FOR SWIM  

2. WYCIECZKA NA TERMY MALTAŃSKIE – CAŁODNIOWY POBYT W AQUAPARKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.needforswim.pl/
https://www.oaza.kornik.pl/


3. CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO POZNANIA – ZWIEDZANIE MIASTA, STAREGO RYNKU, CHILL 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NAUKA PŁYWANIA NA WAKE BOARDZIE   

 

 

 

 

 

  

 

5. NOWOŚĆ: STUDIO LIVE NA KANALE YOUTUBE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FB, 

INSTAGRAM PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW OBOZU 😊   

6. Nocleg zawodniczek/ów w salach szkolnych po 4-6 osób w Sali na łóżkach standardu hotelowego z 

nóżkami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku położona vis-a-vis KCRiS OAZA. 

7. Wyżywienie całodzienne serwowane na miejscu w szkole w dwóch grupach (śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja), możliwość organizacji jednej kolacji w formie biesiady z ogniskiem na Błoniach.  

8. Toalety + umywalki dostępne w szkole, 2 szatnie + prysznice dostępne w KCRiS OAZA (do wyłącznej 

dyspozycji przez cały czas trwania obozu).  

 

 

 

 



9. Treningi pływackie raz dziennie (90 minut) na basenie sportowym oraz strzeżonym kąpielisku 

KCRiS OAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nielimitowane korzystanie z obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczno – piłkarski, orlik               do 

koszykówki i do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, ścieżka zdrowia, kąpielisko) Kórnickiego 

Centrum Rekreacji i Sportu Oaza – Błonie.  

11. W przypadku drobnych urazów zapewniona pomoc z Działu Rehabilitacji KCRiS OAZA, którą kieruje 

Pan Robert Karnabol – wielokrotny masażysta polskiej reprezentacji narodowej w koszykówce. 

12. Sesje filmowe i zabawy integracyjne na sali konferencyjnej z pełnym wyposażeniem. 

13. Bezpieczeństwo, Atmosferę, Uśmiech i Opiekę jakiej nie zapewni żaden inny obóz w Polsce. 

 



 

Położenie KCRiS OAZA i KCRiS OAZA – BŁONIE: 

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA usytuowane jest w północnej części Kórnika, pomiędzy Placem 

Niepodległości i zamkiem, a drogą ekspresową będącą północną obwodnicą miasta. Kórnickie Centrum 

Rekreacji i Sportu OAZA – BŁONIE znajduje się na północno – zachodnim brzegu Jeziora Kórnickiego.  

 

Oba obiekty oddalone są od siebie zaledwie o ok. 2 km, przy czym odcinek ten można pokonać pieszo w 

20 minut, a samochodem zaledwie w 5 minut: 

a) Spacer https://goo.gl/maps/bhUcZf57Uq72 

b) Droga samochodem https://goo.gl/maps/tnM9sdzQLhy 

 

 

Nowoczesna droga ekspresowa S11, a także autostrada A2 oraz wschodnia i zachodnia obwodnica 

Poznania umożliwiają wygodny i szybki dojazd do Kórnika z różnych części aglomeracji.  

 

 

https://goo.gl/maps/bhUcZf57Uq72
https://goo.gl/maps/tnM9sdzQLhy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w ramach obozu będziemy korzystać z wybranych atrakcji lokalnych spośród poniżej 

przedstawionych:  

1) Zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Kórniku 

http://www.bkpan.poznan.pl/muzeumzamek/zwiedzanie/grupy/ 

2) Rejs statkiem po Jeziorze Kórnickim http://statekkornik.com.pl/ship 

3) Zwiedzanie fabryki Volkswagen       

https://volkswagen-poznan.pl/pl/fabryki/zwiedzanie-zakladu/informacje-podstawowe  

 

 

CENA 2350 zł /os. 

 

Warunki płatności: 

Chcąc nieustannie być blisko z Państwem staramy się zadbać o to, aby warunki płatności były jak 

najbardziej akceptowalne, dlatego opłatę za obóz podzieliliśmy na 2 płatności: 

1. Płatność pierwsza w kwocie 1500 zł na podstawie wystawionej Faktury Zaliczkowej płatna na konto 

Need For Swim Non Profit Sp. z o.o. najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obozu.  

2. Płatność druga PO OBOZIE       w wysokości 850 zł – na podstawie wystawionej Faktury Rozliczeniowej 

z 7 dniowym terminem płatności. 

 

http://www.bkpan.poznan.pl/muzeumzamek/zwiedzanie/grupy/
http://statekkornik.com.pl/ship


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z bogatego programu obozu sportowo-wypoczynkowego 

zorganizowanego przez NEED FOR SWIM. 

Dane kontaktowe:  

Need For Swim Non Profit Sp. z o.o.  

Natalia Puła  

t.: +48 693 288 620  

e.: biuro@needforswim.pl / npula@needforswim.pl 

www.needforswim.pl 

mailto:biuro@needforswim.pl

