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Need For Swim Sp. z o.o.
Ul. Sądowa 11

44-240 Żory
t.: +48 796 134 679 
t.: +48 793 252 566

biuro@needforswim.pl
www.needforswim.pl

ORGANIZATOR:

STRONIE ŚLĄSKIE

mailto:biuro@needforswim.pl
http://www.needforswim.pl/
http://www.needforswim.pl/


Szanowni Rodzice oraz Uczestnicy

Mamy przyjemnośd przedstawid 
WAM ofertę 

letniego obozu NFS na rok 2022, 
który zorganizujemy w

OŚRODKU „BOLKO” w STRONIU 
ŚLĄSKIM !

Przy wyborze miejsca wzięliśmy pod 
uwagę wszystkie WASZE POTRZEBY

począwszy od warunków noclegowych, 
wyżywienia, a koocząc na dostępnej 

infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej. 
Gwarantujemy, że ośrodek spełnia 

wszystkie oczekiwania nie tylko nas jako 
trenerów, ale przede wszystkim WAS jako 

uczestników obozu.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
poniżej oraz na naszej stronie 

internetowej www.needforswim.pl

http://www.needforswim.pl/


Letni obóz Need for Swim 2022 zorganizujemy w:  

Miejsce obozu:
Ośrodek „BOLKO”

Adres:
Bolesławów 11
57-550 Stronie Śląskie

Termin:
23.08.2022-30.08.2022

Strona internetowa:
www.osrodekbolko.pl

Cena:
1950zł - Koniecznie zapoznajcie 

się z WARUNKAMI PŁATNOŚCI

ILOŚD MIEJSC OGRANICZONA – MAX 50 UCZESTNIKÓW 

http://www.osrodekbolko.pl/


Zdjęcia obiektu i zalewu Stara Morawa:  



Zdjęcia ośrodka i basenu:  



Oferta obozu letniego na rok 2022 obejmuje:  

 Zakwaterowanie w Ośrodku „BOLKO” w 
pokojach 2,3,4,5 osobowych z łazienkami, TV
oraz dostępem do WIFI.
Wyżywienie składające się z trzech 
posiłków dziennie oraz podwieczorku, wedle 
zaproponowanego przez Ośrodek „BOLKO” 
menu dla grup sportowych.
 Korzystanie w porze treningu z zalewu w 
Starej Morawie lub basenu sportowego i/lub 
rekreacyjnego – 1 jednostka treningowa 
dziennie  1.5 h.
 Korzystanie z udogodnieo obiektu takich 
jak: boisko do siatkówki, boisko do piłki 
nożnej, kosz, plac zabaw.
 Korzystanie ze świetlicy z piłkarzykami, 
stołem do bilarda oraz stołem do tenisa.
Wykład na temat zdrowego żywienia. 
WYCIECZKĘ.
 Korzystanie z sali konferencyjnej 
wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
Własne pomieszczenie na sprzęt sportowy, 
zabezpieczonego przed ingerencją osób 
trzecich.

Stały dostęp do wody pitnej !
 Pakiet NIESPODZIANKA! 
 Bezpieczeostwo, Atmosferę, Uśmiech i Opiekę
jakiej nie zapewni żaden inny obóz w Polsce
 Ubezpieczenie obozu
 Transport

oraz NOWOŚCI !!

 TRENING CZASU REAKCJI Z PEŁNĄ ANALIZĄ 
ZAWODNIKA PRZY UŻYCIU Blazepod-ów

Rozwój propriocepcji poprzez trening na 
urządzeniach BOBO BALANCE – analiza wyników



Chcąc nieustannie byd blisko z Paostwem staramy się zadbad o to, aby 
warunki płatności były jak najbardziej akceptowalne, dlatego opłatę za obóz 

podzieliliśmy na 2 transze:

• Wpłata zaliczki w kwocie 1000 zł najpóźniej do kooca czerwca tj.
30.06.2022r (zaliczkę można wpłacad w ratach)

• Pozostała częśd kwoty na tydzieo przed obozem czyli  DO 16.08.2022r !!

Warunki płatności:

Dane do przelewu: 

Need For Swim Sp. z o.o.
Żory 44-240

ul. Sądowa 11

Numer Konta: 
05 1020 1390 0000 6502 0634 3240

W tytule przelewu 
należy wpisad: „Imię i nazwisko uczestnika 

z dopiskiem OBÓZ LATO 2022.”



Gwarancją rezerwacji miejsca jest:

 Zgłoszenie uczestnika poprzez stronę  www.needforswim.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego otrzymanego w mailu i 
przesłania w formie elektronicznej (czytelny skan) na 
adres e -mailowy: biuro@needforswim.pl

 Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 1000zł w sposób 
przedstawiony w warunkach płatności w ofercie  

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z bogatego programu obozu 
sportowo-wypoczynkowego NEED FOR SWIM !

http://www.needforswim.pl/

