
INFORMACJA O WYJEŹDZIE DZIECI NA OBÓZ SPORTOWY 

W okresie 08-14.08.2016r. chcemy zorganizować obóz sportowy dla naszych dzieci. 
 
Miejsce: www.centrumborek.pl 

Koszt: 475 zł / os. (6 noclegów + wyżywienie) 

 

|CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK 

 

Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK znajduje się w odległości 50 km na wschód od Krakowa. W otoczeniu lasu, 

z dala od miejskiego zgiełku stwarza doskonałe warunki do wypoczynku oraz uprawiania różnych form turystyki. 

Szerokie zaplecze rekreacyjne, baza noclegowa, 2 restauracje sprawiają, że jest to wymarzone miejsce na letni 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Teren ośrodka jest w całości ogrodzony i monitorowany. 

 

ZAKWATEROWANIE: PAWILON 

Dla potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży przygotowaliśmy bazę noclegową obejmującą  52 miejsca. Pokoje posiadają 

toaletę z umywalką, prysznice wspólne. Struktura pokoi obejmuje 12 pokoi czteroosobowych. Dla kadry do dyspozycji 2 

pokoje dwuosobowe .  

 

WYŻYWIENIE  3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją a kończy śniadaniem. 

Śniadania i kolacje serwowane są w formie bufetu. 

 

ZAPLECZE REKREACYJNE: 

STRZEŻONE KĄPIELISKO - posiada wydzielone i oznaczone strefy dla osób nieumiejących i umiejących pływać. Wokół 

znajduje się plaża z hamakami i wypożyczalnia sprzętu wodnego (mini-łódeczki). W sąsiedztwie znajduje się bistro bar z 

przekąskami i napojami, boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej i koszykówki, pole do mini-golfa.  

 

PARK TEMATYCZNY „ŚWIAT SOLNYCH SKAŁ” - to przygodowo-edukacyjna, fantazyjna miniatura kopalni soli w 

Bochni. Całość tworzy przestrzenny labirynt, na który składają się szyb górniczy wraz z podziemnymi chodnikami, 

zamek żupny, wioska górnicza, osada kupiecka, statek transportowy oraz kryjówka zbója. 

 

PARK LINOWY - to system platform i lin rozciągniętych pomiędzy drzewami o łącznej długości 120 m. Główną atrakcją 

naszego parku jest ponad 100 m kolejka tyrolska. Zjazd nad kąpieliskiem na wyspę znajdującą się na środku akwenu, 

dostarczy wielu niezapomnianych emocji i sporej dawki adrenaliny. Dla miłośników wspinaczki dostępna jest sztuczna 

ściana wspinaczkowa o wysokości 12 m. 

 

 

BOISKA I SPRZĘT SPORTOWY - Na terenie obiektu dostępne są boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki 

nożnej oraz wielofunkcyjne boisko sportowe typu Orlik. Dostępna jest także wypożyczania sprzętu sportowego.  

 
 
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o spotkanie na hali sportowej w 
Łapszach w dniu 22.02.2016r. o godzinie 19.10 
 

Zarząd KS Niedzica 

http://www.centrumborek.pl/

