
ŁEBA 2019 
ALBUM Z POPRZEDNIEJ EDYCJI: 

https://www.facebook.com/pg/ktszczawno/photos/?
tab=album&album_id=1743594895677472 

PIERWSZY TERMIN:  

22.06-1.07.2019 

Wyjazd 21-go wieczorem pociągiem z Wrocław Główny. 

DRUGI TERMIN: 

23.07-2.08.2019 

Wyjazd 22-go wieczorem pociągiem z Wrocław Główny. 

Ponieważ obóz cieszy się bardzo dużą popularnością w tym roku organizujemy dwa turnusy. 
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom obóz będzie podzielony tematycznie na przy-
godowy oraz tenis pro. Oczywiście wybierając którykolwiek z pakietów nie rezygnują Pań-
stwo z jakichkolwiek atrakcji a jedynie sugerują intensywność wybranych zajęć.  

W programie codzienna nauka gry w tenisa, treningi ogólnorozwojowe w tym fitness, stret-
ching, joga, nauka pływania, kurs pierwszej pomocy, liczne gry i zabawy, konkurs plastyczny, 
wycieczki krajoznawcze, praca z kompasem, orientacja w terenie, bieg na orientację. Oferu-
jemy przejazd pociągiem w obie strony, NWW, pełne wyżywienie, profesjonalna kadra tre-
nerska, pokoje 3-5 osobowe. 

Obozy przeznaczone dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Bogaty program zapewnia, że 
na obozie nie ma ani chwili na nudę. Rodzaj i czas zajęć jest określony w programie, który 
zapewnia maksymalną ilość wrażeń dla każdego z uczestników. Obóz ma za zadanie rozwijać 
wśród uczestników umiejętność pracy w grupie (team building) jednocześnie zapewniając 
dobrą zabawę oraz uczyć zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu dyscyplin proponowanych w 
programie.  
 
Program: 

Tenis: codzienne zajęcia tenisowe prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry trener-
skiej. Obowiązuje podział ze względu na posiadane umiejętności. Do dyspozycji 10 kortów 
tenisowych. 

Windsurfing - zajęcia z instruktorem!!! NOWOŚĆ  
 
Zajęcia linowe, które w sposób szczególny uczą młodych ludzi pokonywania trudności w sy-
tuacjach niecodziennych i oswajają z przestrzenią; posiądą umiejętności obsługi uprzęży alpi-
nistycznej oraz wiązania podstawowych węzłów. 

Trekking - dzięki wspaniałym terenom okalającym Łebe uczestnicy obozu odbędą wyprawę z 
noclegiem w namiotach, która nauczy poszanowania natury oraz budowy schronienia, zacho-
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wania się w czasie wypraw, rozbijania namiotu oraz przygotowania we własnym zakresie po-
siłku, a przede wszystkim współdziałania w grupie  
Orientering - to zajęcia, w czasie których uczestnicy nauczą się czytania mapy, posługiwania 
się kompasem oraz obsługi urządzenia do nawigacji GPS. Po takich zajęciach nie będzie pro-
blemu z odnalezieniem drogi w lesie, czy udziału z biegu na orientację . 
Pierwsza pomoc przedmedyczna - to zajęcia uczące pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
Uczestnicy nauczą się jak m.in.: tamować krwotok, unieruchamiać złamane kończyny oraz 
podstawowych zasad postępowania w ratownictwie medycznym. 
Zajęcia na plaży - mają stanowić formę rekreacyjną, wypoczynku i odnowy biologicznej po 
wyczerpujących dniach. 
Program uzupełnią gry zespołowe czyli zajęcia rekreacyjne z poszczególnych dyscyplin spor-
towych, takich jak: piłka nożna ,koszykówka, piłka siatkowa, unihokej, kwadrant.  

Zakwaterowanie: 
Żarnowska to miejscowość oddalona o ok.3 km od Łeby, położona na skraju wiel-
kiego Rezerwatu krajobrazowo-leśnego "Żarnowska". W pobliżu rozciąga się rezer-
wat ścisły ornitologiczny "Żarnowskie Lęgi". Przez Żarnowską przebiega ścieżka dy-
daktyczno-przyrodnicza, żółty południowy szlak turystyczny, a także wiele szlaków 
spacerowych i rowerowych.  Nowy pomost nad jeziorem Łebsko jest pięknym punk-
tem widokowym na wydmy ruchome Mierzei Łebskiej i przystanią dla łodzi rybackich, 
wędkarzy, żeglarzy i kajakarzy.
Ośrodek Nord Camp Żarnowska specjalizuje się w organizacji zajęć i obozów te-
nisowych.  Ośrodek dysponuje bardzo bogatą bazą rekreacyjno – sportową z zaple-
czem do organizacji zajęć sportowych na ogrodzonym terenie ponad 3 500 m2.
Na terenie ośrodka  znajduje się nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny  
m.in.: 10 profesjonalnie przygotowanych kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej, 
boisko do siatkówki, koszykówki, tenis stołowy, ścianka wspinaczkowa, 2 baseny, 
salki rekreacyjne itp. 

Wyżywienie:  
Całodzienne (3 posiłki).  
Transport:  
PKP  
 
Ubezpieczenie:  
NNW  
 
Cena obejmuje  
Zakwaterowanie, wyżywienie, transport pociągiem, realizację programu, ubezpieczenie, 
opiekę wychowawców - instruktorów, całodobową opiekę medyczną. 

Cena 1999 zł 
 



Informacje praktyczne:  
Na wyjazd należy zabrać: latarkę na nocną eskapadę, nakrycie głowy, mały plecak na wy-
cieczki, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter lub polar, obuwie sportowe, dres, strój kąpie-
lowy, klapki, sprzęt tenisowy (rakieta). Uczestnicy obozu muszą posiadać wpis lekarza w kar-
cie kwalifikacyjnej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.  

ALBUM Z POPRZEDNIEJ EDYCJI OBOZU W ŁEBIE: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
708578655845773.1073741866.508033992566908&type=3


