
 

 

 

 

 

 

 

APJD SPORT & ART & TRAVEL Sp. z o.o. 

ul. Pawła Suzina 3/64   |   01-586 Warszawa   |   tel. 602 614 014  |   e-mail: apjd93@gmail.com 

NR KRS 0000661142   |   NR REGON  366456848 

OBÓZ PIŁKARSKO-REKREACYJNY 
/wyjazdowa szkoła piłkarska/ 

rocznik:2005,2006,2007,2008,2009,2010,11,12,13 
     
                                   MIEJSCE:  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ,,PROMYK’’ 
                                             82-110 Sztutowo ,ul. Wczasowa 5/ 
  
                                             Organizator:    APJD Sport & Art  & Travel Sp. z o. o  
                       wpisany do Rejestru Organizatorów i Po średników Turystycznych  Województwa Mazowieckiego p od nr 1860 
                                         Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna o numerze   M 515422.  SIGNAL IDUNA POLSKA  TU SA 
 
                                      ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
 
  1. zakwaterowanie –  pokoje 4-5,osobowe z łazienkami   
  2. wyżywienie –  trzy posiłki dziennie + podwieczorek przy obiedzie 
  3. basen kryty  - Ośrodek Wypoczynkowy Promyk 
  4. transport  -  autokar 
  5. woda niegazowana w czasie i przez całą dobę 
  6. opiekę wychowawczą i trenerską   
  7. opieka medyczna  /Ośrodek Zdrowia w Sztutowie lub lekarz prywatny/ 
  8. ubezpieczenie NNW 
  9. dwa treningi dziennie na boisku piłkarskim 
10. kąpiele i plażowanie nad morzem / plaża strzeżona/ 
11       transport na plażę / melex/ 
12. wycieczka autokarem do Gdańska 
13. gry i zabawy ruchowe w terenie / np . podchody .gry terenowe, olimpiada obozowa, ognisko, 
            Mam Talent  itp./ 
14. zajęcia świetlicowe / filmy szkoleniowe piłkarskie i inne / 
 
                             TERMIN :       17.08 - 28.08.2020 (poniedz.- piątek)  (12 dni ) 
                              KOSZT OBOZU:             1860 zł  
                              ZALICZKA :                     500 zł   – wpłata do 20.05.2020 r. 
                                          Pozostała kwota  1360 zł   – wpłata  w sierpniu /do 5.08.2020/ 
          
                             Bank: mBank Warszawa   21 1140 2004 0000 3302 7677 5176 
             
                                   Jeśli potrzebna faktura – prosz ę   o inf. / dane do faktury VAT / 

 Zdjęcia i filmy z poprzednich obozów  na stronie intern etowej   
www.apjdsport.pl  ,  www.apjd.pl  

 
Obóz jak zawsze zarejestrowany w  Kuratorium Oświaty , Sanepidzie i Straży Pożarnej. 

 Zgłoszenie na obóz - Zapisz się – na stronie internetowej www.apjdsport.pl  ,  www.apjd.pl , zwykły mail lub sms - 
/proszę nie zgłaszać się   przez  wpłatę zaliczki – wcześniej zgłoszenie  a zaliczka w wyznaczonym terminie  / 
                      
                                                       Część  miejsc jest już zajęta. 
 
         Janusz Domaradzki 


