
OBÓZ MULTISPORT „Aktywne Lato” 
 KLUB MILA KAMIEŃ 
Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

 

Sprawdź się w różnych dyscyplinach sportowych! 

 

CENA: 3 199,00 PLN 

Dla kogo: Dzieci w wieku 10-14 lat 

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 i 4 osobowe 

 
W programie: 

• nauka podstaw żeglowania na jachcie Sigma 
600, 

• holowanie za motorówką – kanapa, wakeboard, 

• pływanie na SUPach 

• całodniowy rejs jachtem SIGMA, 

• całodniowe wycieczki kajakowe i rowerowe, 

• gry zespołowe i zabawy terenowe (m.in. podchody nocne), 

• ogniska wieczorne i śpiewanie szant. 
 

Opis obozu:  
Obóz MULTISPORT jest idealny dla wszystkich lubiących aktywność i poszukujących nowych, 
inspirujących zajęć. Chcecie się sprawdzić? Ten wyjazd daje wam niepowtarzalną możliwość 
spróbowania różnych dyscyplin sportowych od żeglarstwa, poprzez kajakowi, wakeboardingu, aż po 
rowerowe wycieczki zegrzyńskimi trasami. To będzie intensywne 14 dni, pełne ruchu, zabawy oraz 
nowych znajomości. Pokażemy Wam wiele różnych sportów, z których z pewnością wybierzecie swoje 
nowe pasje. Wieczory będziemy spędzać na animacjach i przy ognisku. Na obozie otrzymacie mnóstwo 
wiedzy, ruchu i humoru. Przeżyjecie przygodę życia i wrócicie lepiej przygotowani także do Waszych 
codziennych wyzwań. 
 
Cele: 

• pozyskanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu korzystania z wakeboardu, 

• nauka podstaw bezpiecznej żeglugi śródlądowej i korzystania ze sprzętu asekuracyjnego, 

• nabycie sprawności marynistycznych – wiązanie węzłów, przygotowanie jachtu do żeglugi, 

• spędzenie czasu wolnego z dala od komputerów i telefonów, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 
Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• przejażdżki szybką motorówką (dopłata 70 zł) 

• Gry terenowej z Paitnballem (dopłata 80 zl) 

• zakupu gadżetów Akademii (koszulka, czapeczka itp) 
  



 
Cena obejmuje 

• Żeglowanie na jachtach typu Sigma 600, 

• zakwaterowanie w Klubie Mila Kamień (13  noclegów) w domkach młodzieżowych, 

• pełne wyżywienie*, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• holowanie na kanapie, 

• spływ kajakowy, 

• pływanie na SUP-ach 

• realizacja programu, 

• ubezpieczenie NNW +AS uczestnika w wysokości 10 000 zł. 
 
* Istnieje możliwość dopasowania diety specjalnej pod warunkiem zgłoszenia przy zapisie. 
Każdorazowa zmiana diety to dodatkowy koszt 200 zł 
 

 


