


Szanowni Rodzice oraz Uczestnicy

Mamy przyjemnośd przedstawid 
WAM ofertę 

Zimowego obozu NFS na rok 2023 !
Zorganizujemy go w

Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym 
SOLPARK Kleszczów

Przy wyborze miejsca, jak zawsze 
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/


Lokalizacja obozu:

Miejsce obozu: 
SOLPARK Kleszczów

Adres:   
Ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów

Termin:
14.01.2023-21.01.2023

Strona internetowa:
www.solpark-kleszczow.pl

Cena:
2250zł – Koniecznie

zapoznajcie się
z WARUNKAMI PŁATNOŚCI



Zdjęcia obiektu:



Oferta obozu zimowego obejmuje:
• Zakwaterowanie w Hotel Solpark*** 
w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych 
z własnymi łazienkami, TV oraz dostępem do 
WIFI.
• Całodzienne wyżywienie, składające się 
z trzech posiłków serwowanych talerzowo wedle 
menu dla grup sportowych
• Korzystanie w porze treningu z basenu 
sportowego i/lub rekreacyjnego – 2 jednostki 
treningowe dziennie każda po 1.5 h
• Korzystanie ze strefy rekreacyjnej  
(siłownia, hala, kręgle, bilard)
• Korzystanie ze strefy SPA (sauna fioska,
sauna parowa, kriokomora, grota solna)
• Pełny dostęp do parku wodnego (basen, sauny, 
jacuzzi) 
dla wszystkich uczestników zgrupowania
• Wykład na temat zdrowego żywienia
• Korzystanie z sali konferencyjnej wyposażonej 
w sprzęt audiowizualny (seanse kinowe)
• Dostęp do Sali fitness wraz z dostępem do 
sprzętu

• Własne pomieszczenie na sprzęt 
sportowy, zabezpieczone przed 
ingerencją osób trzecich,
• Stały dostęp do filtrowanej wody 
pitnej !
• Akcesoria lub odzież pływacką 
firmy Aquafeel z logotypem NFS.
• Bezpieczeostwo, Atmosferę, 
Uśmiech i Opiekę jakiej nie zapewni 
żaden inny obóz ;)
• Ubezpieczenie obozu
• Transport



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

opłatę za obóz podzieliliśmy na kilka transzy:

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 ZIMA 2023.”

Wpłata zaliczki w kwocie 
1000 zł płatna 

najpóźniej do kooca września tj.
30.09.2022r 

Pozostała kwota płatna w  ratach:
I rata, 400zł do: 31.10.2022r

II rata, 400zł do:  30.11.2022r 
III rata, 450zł do: 07.01.2023r



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/

