
MATPLANETA

Obóz Letni z Matplanetą

Sielpia 2023

Termin
16-26.07.2023 

Cena 2590 zł

Możliwość płatności w
dogodnych ratach



KILKA SŁÓW O
ORGANIZATORZE

Obóz letni "Sielpia 2023" to okazja na spędzenie radosnych chwil z kolegami dzielącymi te
same pasje, pod opieką doświadczonych i zaangażowanych instruktorów.
Współorganizatorem naszych wyjazdów jest zaprzyjaźnione 
stowarzyszenie UKS , organizujące obozy od ponad 10 lat. Lata praktyki i ogromne
zaangażowanie powodują, że tysiące dzieci wspominają ich obozy jako fantastycznie
spędzony czas. 

MATPLANETA 2023

Po dużym sukcesie pierwszego obozu Matplanety, zdecydowaliśmy się kontynuować
przygodę ! 
Zapraszamy na letni wyjazd nad jezioro . Nasz camp to świetna zabawa, połączona 
z edukacją ! Nie będzie czasu na nudę ale nie zabraknie go na rozwój umiejętności
matematycznych i programowania. Obóz to również doskonała okazja na poznanie
nowych przyjaciół oraz spędzenie czasu z tymi już znanymi. Gwarantujemy uczestnikom
ogrom atrakcji i niezapomnianą przygodę życia. 
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CENA
ZAWIERA

Przejazd autokarem
Zakwaterowanie w ośrodku Łucznik
Opiekę wykwalifikowanej kadry
Pełne wyżywienie ( 3 posiłki plus podwieczorek oraz
woda w dowolnych ilościach)
Ubezpieczenie
Zajęcia edukacyjne ( programowanie)
Zajęcia oraz zabawy ruchowe
Wszystkie nasze atrakcje ( opis poniżej) 
Brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów

MATPLANETA 2023
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ATRA KCJE

PAINTABALL
Zabawa z karabinami na kulki

z farbą. Karabiny są

specjalnie przystosowane dla

dzieci, bezbolesne i proste w

obsłudze. Najmłodsi strzelają

do celu, starsi biorą udział w

misjach. 

GRY I ZABAWY TERENOWE
Czas na obozie staramy się

dzieciom zapełnić jak największą

ilością ciekawych aktywności.

Budujemy szałasy, bawimy

w podchody i inne zabawy, których

nasi instruktorzy znają setki

 

WOJNY NA NERFY

Pistolety na gąbkowe strzałki,

dostarczają dużej ilości

zabawy i adrenaliny. Zabawa

jest całkowicie bezpieczna.

ARCHERY TAG
Wojna na łuki ze strzałami

zakończonymi pianką lub

gąbką. Zabawa jest

całkowicie bezpieczna i

możliwa do rozegrania 

w sali gimnastycznej.

 

ZAJĘCIA MATPLANETY

Zajęcia z programowania

metodami matplanety



MATPLANETA 2023

ATRA KCJE

EKSTRA DYSKOTEKI
W trakcie obozu

Przygotujemy minimum dwie

dyskoteki w tym jedna jako

bal przebierańców.

Zabierzcie swoje najbardziej

zwariowane kostiumy 

i bawcie się z nami.

 

DMUCHAŃCE
W trakcie obozu rozstawimy dwa

ogromne dmuchańce. Jeden to

zjeżdżalnia a drugi zamek do

skakania. Dzieci pod opieką

instruktorów będą bawić się do

woli. 

 

SPORTY WODNE

Będziemy pływać kajakami,

rowerami wodnymi oraz zabierzemy

dzieci na super park wodny. 

OGNISKO/GRILL
Zorganizujemy dzieciom

ognisko w trakcie którego

będzie okazja na wspólne

śpiewy i konkursy. Dzieci

zjedzą kiełbaski oraz

przekąski. 

 

OLIMPIADA SPORTOWA

Zorganizujemy olimpiadę

sportową składającą się 

z wielu dyscyplin. Najlepsi

zawodnicy i zawodniczki

otrzymają nagrody. 
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ATRA KCJE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Gdy pogoda nie dopisuje lub

musimy odpocząć zabieramy

dzieci na zajęcia plastyczne

gdzie będą, malować,

kolorować lub

przygotowywać specjalne

projekty.

 

PARK LINOWY I GO KARTY
Każdy z uczestników raz lub dwa

będzie mógł skorzystać z wyjścia

na park linowy zlokalizowany obok

naszego ośrodka. Będziemy też

jeździć i zwiedzać okolicę na

rowerkach typu GO Kart.

WESOŁE MIASTECZKO

W trakcie obozu zabierzemy dzieci

do wesołego miasteczka. Na czas

naszej zabawy lunapark jest

zamknięty i obozowicze mogą bawić

się do woli. 

GRY PLANSZOWE
W ramach zajęć

świetlicowych

zaproponujemy dzieciom

udział w zabawie przy

grach planszowych.

WIECZORNE KINO

Wieczorne kino. Przed

snem w wolne wieczory

dzieci wspólnie oglądają

filmy na projektorze w

dużej sali "kinowej". 
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ZASADY PRACY

Na naszym obozie nie korzystamy z urządzeń elektronicznych. Dzięki temu rozwiązaniu, dzieci bardzo
szybko aklimatyzują się i korzystają z zajęć oraz towarzystwa rówieśników. Ułatwia to także rozłąkę z
rodzicami, za każdym razem kiedy dziecko słyszy głos rodzica w telefonie zaczyna tęsknić. Dzieci nie
zabierają ze sobą telefonów, kontakt z rodzicem odbywa się poprzez opiekuna grupy. Jest dostępny w
każdej chwili.
Oczywiście wyjątkiem są zajęcia z programowania gdzie dzieci otrzymają dostęp do komputerów. 

Na nasze wyjazdy zatrudniamy tylko osoby pracujące z nami w ciągu roku lub współpracujące od
dłuższego czasu w ramach wyjazdów. Nie zabieramy instruktorów z ogłoszenia. Uważamy, że
odpowiedni i odpowiedzialni opiekunowie to podstawa udanego wyjazdu. 

Dzieci dzielone są na grupy pod dwoma głównymi aspektami. Głównym kryterium jest wiek, staramy się
tak organizować grupy aby dzieci czuły się komfortowo.

Poniżej opiszemy kilka podstawowych zasad jakie panują na naszych
obozach i co je wyróżnia na tle innych ofert. 

Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, ośrodek w którym mieszkamy jest zamykany oraz
monitorowany. Instruktorzy są na miejscu 24 godziny na dobę i pilnują dzieci.
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OŚRODEK
ŁUCZNIK

O 
OŚRODKU

ORGANIZACJA

OW ŁUCZNIK PRZYSTOSOWANIE
DO POTRZEBOW "Łucznik" położony jest 

w bezpośrednim sąsiedztwie 60-hektarowego
jeziora. Na 1-hektarowej zalesionej działce
usytułowany jest budynek hotelowy, sala

konferencyjna, stołówka, parking, plac zabaw oraz
altana leśna z grillem. Ośrodek dysponuje 300

miejscami noclegowymi 
w pokojach 2, 3 i 4 osobowych 

z pełnym węzłem. Cały obiekt jest monitorowany i
zamknięty.

 

Podczas wyjazdu w ośrodku znajduje
się tylko nasza grupa oraz

zaprzyjaźniony klub sportowy ze
swoimi wychowankami

Na czas obozu sale konferencyjne
zostaną wyłożone matami oraz

sprzętem do naszych zajęć. Mamy też
do dyspozycji świetnie rozwiniętą
infrastrukturę dookoła ośrodka.

 

 



SIELPIA 2023
DO ZOBACZENIA NA OBOZIE

JAK SIĘ Z NAMI SKONTATKOWAĆ

517900369 - Pani Anna

bialoleka@matplaneta.pl

W miejscu zajęć u osoby prowadzącej

Przelewem na konto -  20 2490 0005 0000 4530 7183 6758 Uczniowski Klub
Sportowy „Judo Panda” 

Gotówką u prowadzącego

590 zł - zadatek płatny do 01.04.2023
1000 zł - I rata płatna do 01.05.2023

1000zł - II druga rata płatna do 01.06.2023

Zapytaj o zniżkę przy zapisie więcej niż jednej osoby

Jak zapłacić :

Jak wyglądają raty :

Zniżka :

Zapisu dokonujemy wyłącznie poprzez stronę
internetową www.matplaneta.pl 

Jak się zapisać :


