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DZIEŃ 1 GODZ.22:21 

 
„.. już nie mogliśmy się doczekać!! Codziennie niecierpliwie przebierając nogami 
czytaliśmy Wasze relacje, oglądaliśmy zdjęcia i filmy z I turnusu!” To słowa trenerów 
którzy dziś dotarli z nową ekipą - II turnusem naszych klubowych letnich wyjazdów.  
Dojazd miną błyskawicznie, piętrowy - komfortowy autokar nie pozwolił nam odczuć 
trudów podróżowania po Polskich trasach. W Dadaju wylądowaliśmy punktualnie w 
południe!:) 
Kwaterunek w bungallowach z uwagi na przeróżne oczekiwania uczestników do 
najłatwiejszych nie należał. Pogodzić życzenia Młodych z rocznikami, grupami 
treningowymi i wychowawcami stanowi zawsze wyzwania ale na tą chwilę wygląda na to 
że nam się udało!:) 
Z Advenczersami było zdecydowanie łatwiej.. Szybki podział na 4-5 osobowe teamy, 6 
namiotów 6osobowych do wyboru, każdy z widokiem na jezioro więc w kilka minut było 
wszystko ustalone.  
Popołudnie planowo spędziliśmy nad wodą. Zrealizowaliśmy program Razem dla 
Bezpieczeństwa – promując akcję Wear it Poland. Było o pierwszej pomocy, ratownictwie 
wodnym i umiejętnościach autoratowniczych. Była nauka ale i zabawa!:) Mamut został 
wielokrotnie zdobyty, w ruch poszły wszystkie dmuchańce a nasza baza tętniła życiem. 
Skimboard, tyrolka, gibon i zabawy integracyjne to ciąg dalszy dnia ekip Fan Active.  
Advenczersi do kolacji zagrali w baseball i również realizowali program integracyjny.  
Podobnie jak w ubiegłym roku jest z nami ekipa pływaków z Łotwy którym towarzyszy 
doświadczony trener, instruktor ratownictwa, olimpijczyk – Pavel Murans. W 12 
osobowym składzie ponad połowa to nasi zeszłoroczni Sportowiskowicze, znamy się więc 
całkiem dobrze a język nie stanowi większego problemu.  
Po kolacji odbyło się pierwsze show. W widowiskowy sposób i wg. teleturniejowych reguł 
zaprezentowaliśmy naszą kadrę trenerską. W quizie pt. „O kim mowa” dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawostek o sobie - ubaw po uszy!;)  
Gdy Mikro, Mini i Midi wraz ze swoimi wychowawcami przygotowywały się do ciszy nocnej 
Advenczersi rozpoczęli okupację chillout strefy – uruchomiliśmy banie nad brzegiem 
jeziora i ruszyło saunowanie, wieczorne kąpiele i pogaduchy!:) 
Jutro o 7:00 zaczynamy manewry więc czas kończyć.  
 
Witamy, rozpoczynamy i pozdrawiamy!:) 

DZIEŃ 2 GODZ.02:21 

 
Podobnie jak na pierwszym turnusie, dzień drugi pod chmurką!:) 
Wczoraj upalne słońce a dziś deszczowo. Szczęśliwie pogodna nie przeszkodziła nam w 
realizacji planowych zajęć więc w terenie odbyły się treningi tenisowy, baseball, 
szermierka, paddleboard, windsurfing i żeglarstwo. Przed wyjściem na wodę omówiliśmy 
wszystkie procedury bezpieczeństwa oraz podstawy teoretyczne m.in. budową jachtu, 
desek i pędników oraz wodniacką etykietę. 
Program Sportowiska zakłada realizację w ciągu dnia dwóch 4godzinnych bloków 
rekreacyjno-sportowych oraz 1 godzinę wieczornych animacji. Dziś pierwszy z sześciu 
tzw. dni treningowych. Do południa 2 grupy (dziś:Advenczersi i Midi Smoki) mają po 2 



godziny windsurfingu i żeglarstwa a równolegle 2 pozostałe grupy (dziś: Mikro Kurczaki i 
Mini Agenci) 1 godzinę tenisa, 1 godzinę gier drużynowych (baseballa/rugby i klasyczne 
piłka nożna, ręczna, unihokej), 45minut szermierki i 20-30min zajęć ogólnorozwojowych i  
45-60min animacji rekreacyjno-sportowych (m.in.kajaki, skimboard, Mamut, tyrolka 
Indiana Jones, golf, frisbee golf – codziennie inne atrakcje:) Po południu te dwie grupy 
które rano nie były na wodzie realizują windsurfing i żeglarstwo a pozostałe 2 grupy 
realizują treningi: tenisowy, gry drużynowe (jw.) oraz na hali sportowej i basenie. 
Opisane dni treningowe będą przedzielone dniem fabularno-sportowym tj. grami 
terenowymi i turniejami sportowymi a każdy z nich będzie zakończony wyjątkową 
animacją wieczorną. Ostatnie 3 dni to noce Biała, Czerwona i Zielona wg. Autorskich 
programów a pierwsze 3 rozpoczęliśmy już dziś.  
Grupa Mikro Kurczaków i Mini Agenci bawili się w Milion w minutę, Midi Smoki miały 
Familiadę a Advenczersi grali w Postaw na milion.  Imprezy rządziły się regułami 
telewizyjnych show. Gwiazdami TV zostali nasi trenerzy którzy w specjalnie 
przygotowanych strojach, wyposażeni w tematyczne rekwizyty i przy charakterystycznej 
oprawie multimedialnej poprowadzili emocjonujące gry wieczorne!:) 

Fan Active zasypia, kadra czyta dzieciom, Advenczersi bawią się w chillout strefie a ja 
rozpoczynam dyżur nocny. Internet działa więc relacja wyświetli się lada chwila!!:) 
 
Do usłyszenia jutro!;)  
 
PS.  
Polecamy nasz kanał TV – nadajemy na żywo 24h na dobę [TV Sportteam Zdrowy Styl - 
link] 

 DZIEŃ 3  

Pogoda rewelacja - jest słonecznie i bywa wietrznie!:) Wszystkie treningi zaliczone, nowe 
sprawności zdobyte a Młodzi z entuzjazmem i aktywnie uczestniczą w Sportowisku – jest 
pięknie!:) 
Pięknie i międzynarodowo! Nasza Polska grupa świetnie rozumie się z Łotewską ekipą. 
Doskonalimy język angielski ale próbujemy również Łotewskiego!:) Trener naszych gości 
to członek reprezentacji kadry pływackiej Łotwy – reprezentował swój kraj w Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004 r), ukończył renomowaną sportową uczelnię – 
LSPA (Łotewska Akademia Pedagogiki Sportu) i jest trenerem w Klubie Peldēšana 
(Przynależność do FINA, LEN). 
Poznaliśmy się podczas prestiżowego szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkoleń WOPR 
razem uzyskując najwyższy stopień zawodowy – Starszy Ratownik oraz I i II stopień 
edukacyjny tj. Młodszy Instruktor a następnie Instruktor Ratownictwa Wodnego. Pavel 
ma doskonały kontakt z młodzieżą a Jego podopieczni to zgrany i miły zespół. Zawsze 
grzeczni, przygotowani do zajęć  i chętni do pomocy – pracujemy razem z przyjemnością. 
Nasi wychowankowie chętnie ćwiczą wspólnie z Łotewskim teamem a nieśmiałość w 
relacjach została przełamana już w ubiegłym roku. 
Grupy FanActiv – Mikro, Mini i Midi, czyli Kurczaki, najchętniej oddały by się błogiemu 
lenistwu ale nie ma tak łatwo więc dziś też zostali przegonieni po lądzie i wodzie. 
Żeglarstwo, tenis, baseball, windsurfing połączony z paddleboardingiem oraz szermierka 
– gdzie było najciekawiej? Zdania są podzielone!:) Baseball i szermierka to dla większości 
osób nowość w związku z tym cieszą się zainteresowaniem, na deskach pływać można ale 
przyjemniej i łatwiej jest w wodzie obok nich, żeglarstwo to grupa zachwyconych, nie 
mających zdania i znudzonych bo jak nie wieje to się nic nie dzieje chyba że można 
skakać do wody!:))) Tenis, podobnie jak pływanie, większość naszych podopiecznych ma 
we krwi więc czy słońce świeci, jest dzień czy noc nasi pływają i grają bo mają tę moc!:)) 
Wieczorem zorganizowaliśmy wielkie manewry ukierunkowane na poprawę wyglądu 
naszego campu! 
Kolejno odnajdowały się zagubione czapki, skarpetki i gaciory, w bungalowach zrobiło się 
(niespodziewanie:) więcej miejsca a namioty przestały przypominać chillout strefę!;) 



 
Jesteśmy grzeczni i nie grymasimy – wszystko jemy, dobrze śpimy i fajnie się bawimy!;) 

Sportowe pięć i do usłyszenia jutro;) 
 

DZIEŃ 4 

Dzień zaczęliśmy apelem porannym i charakterystycznymi komendami: "Całość 
baczność! Spocznij, do postawienia bandery wystąp!" Zabrzmiał dzwon i chwilę później 
rozpoczęliśmy w grupach zaprawę poranną. Pływanie, biegi, zabawy na plaży lub fitness - 
dobudzimy każdego!:) Po śniadaniu pierwszy blok zajęć rekreacyjno-sportowych: 
żeglarstwo oraz windsurfing lub tenis, baseball, szermierka i kajaki! Po południu drugi 
blok zajęć sportowych i zmiana grup na polach treningowych a dodatkowo zajęcia na 
pływalni i hali sportowej.  
Dzień zakończyliśmy wieczornymi animacjami w stylu telewizyjnych show - stawialiśmy 
na milion, jednoczyliśmy siły w Familiadzie oraz walczyliśmy z zadaniami w konkurencji 
masz jedną minutę!!:) 
Tak w telegraficznym skrócie podsumować możemy wtorek na Sportowisku!:) 
Jutro dzień odpoczynku i przerwa w treningach – będą zawody i fabularne gry terenowe. 
Młodzi powalczą o punkty do generalnej klasyfikacji Sportowiska w WWS - 
Wszechstronnym Wieloboju Sportowym, rozegramy turniej Tenis10 oraz Junior Tenis a w 
drugiej części dnia będziemy rozwiązywać tajemnicę Krainy Czarów, szukać mapy 
skarbów w legendarnej Gorączce Złota i wcielać się w różne role podczas edukacyjnej 
imprezy w lesie – Powstańcu. 
 
Zmęczeni?;) 
Do usłyszenia jutro! 
 

DZIEŃ 5 

Biegać, skakać, latać, pływać ze Sportteamem świat zdobywać! W Zdrowym Stylu się 
wychować by w przyszłości nie chorować. Sportowisko to kraina gdzie aktywność się 
zaczyna, pasja, przyjaźń i przygoda – bardzo nam się tu podoba!!! 
 
Dziś punkt 7:20 trener Michał odczytał rozkaz dzienny numer 5! Połowa Sportowiska już 
za nami, zmęczenie powoli wkrada się w nasze szeregi ale dzielnie mu się 
przeciwstawiamy. Rozruch poranny szybko postawił wszystkich na nogi a ciąg dalszy dnia 
to nasze klubowe fajerwerki!:) 
Tuż po śniadaniu rozpoczęliśmy rozgrywki Tenis10 i Wszechstronny Wielobój Sportowy. 
Na kortach rywalizowaliśmy w kategoriach: niebieskiej, czerwonej, pomarańczowej i 
zielonej oraz Junior a rozgrywki przybrały międzynarodowy charakter!:) 
Równolegle z imprezą na kortach prowadziliśmy zmagania nad wodą! 
WWS czyli nasz klubowy Wszechstronny Wielobój Sportowy to miks zadań – bieg, 
pływanie i 2 konkurencje specjalne – ślizg oraz deska! Były emocje, był doping, było 
gorąco!! 
Działo się działo a to dopiero początek dzisiejszego dnia. 
Dalej nasze hity - Gorączka Złota dla starszych i Kraina Czarów dla młodszych oraz 
Powstaniec - gry fabularne w których kadra wcieliła się w barwne postacie i prezentowała 
swoje zdolności aktorskie.  
Były odpowiednie stroje i rekwizyty, był scenariusz i porządna reżyseria o którą dziś dbali 
trenerzy Anna Remblewska, Kasia Błażewicz i Dominik Błażewicz!  
Młodzi rozwiązywali zadania, szukali kluczy i szyfrów, towarzyszyła im mapa a liczne 
potwory czekały na ich potknięcia i wykorzystywały słabości.  
Podobnie jak na pierwszym turnusie prawdziwą sensacją okazała się edukacyjna gra 
terenowa – Powstaniec! Pierwsza edycja miała miejsce w ubiegłym roku! W tym, reżyser 



– trener Dominik, zafundował wszystkim jeszcze więcej wrażeń! Była to lekcja historii 
ubrana w serię wyzwań i zadań! Zbliża się 70ta rocznica Powstania Warszawskiego z tej 
okazji  w ciekawy sposób przedstawiliśmy wydarzenia z sierpnia 1944roku! 
Mali Powstańcy realizowali rozkazy wydawane z okopów, barykad i ziemianek. Bronili 
radiostacji, tworzyli szpital polowy, chronili się przed nieprzyjacielem a wszystko przy 
dźwiękach syren oraz hukach karabinów maszynowych! 
Wieczór spędzić mięliśmy spokojniej ale pomysłów nam nie brakuje więc hop siup 
niespodzianek kilka!:) 
Najpierw fantastyczny pokaz Dog Frisbee przygotowany i poprowadzony przez Panią 
Dominikę Piszczek – zachwycające sztuczki i popis umiejętności psich sprawności dały 
Kiper i Berta rasy Border Collie. Następnie spontaniczna i szalona impreza u Mapetów, 
którą poprowadził nasz klubowy Dj.Boruc a parkiet zakręcili zwariowani trenerzy!;) 
Wygibasy, atrakcje i szaleństwa – taka sytuacja!:) 
 

 
Wygibasy, atrakcje i szaleństwa – taka sytuacja!:) 
 

DZIEŃ 6  

To był fantastyczny, słoneczny i wietrzny dzień! 
Wodniacy mieli idealne warunki by rozwinąć skrzydła tzn. żagle;) 
Doskonaliliśmy zwroty przez sztag i staraliśmy się kontrolować rufy… Nie zabrakło 
abordaży oraz człowieków za burtą:)  
Windsurferzy nie mieli najłatwiejszego zadania – wiatr w zatoce mocno kręcił więc 
paddleboarding dziś triumfował. Padlowanie na siedząco i stojąco mamy opanowane do 
perfekcji!;) 
Na kortach nieprzerwanie panują upały, trenerzy organizują prysznice ale i tak każdy 
szybko rozpływa się na tenisowej patelni. Równolegle, na boisku wielofunkcyjnym 
zagraliśmy w baseball a gdy wybiła 11:00 ruszyliśmy nad wodę!! Skimboard i Indiana 
Jones oraz bezkonkurencyjny Mamut a do tego muzyka – to się nazywa strefa chilloutu!:) 
Advenczersi ją sobie bardzo cenią bo gdy w bungalowach zapada cisza nocna starsi mogą 
zagrać na Playstation a gry wyświetlamy z projektora natomiast w ciągu dnia wszyscy 
mogą powylegiwać się na klubowych pufach i leżaczkach!:) 
Mamy 6 dzień Sportowiska więc od dziś rozpoczęliśmy trzydniowy festiwal wieczorów 
okolicznościowych! Inauguracyjny event to Biała Noc – imprezowa w przebraniach. Jutro 
czeka nas Czerwona Noc - edukacyjna a na zakończenie Zielona - sportowo-rekreacyjna. 
Dzisiejszy wzorzec imprezowy to pełen Freestyle!:) Były hawajskie klimaty, bajkowe 
stwory oraz bliżej niezidentyfikowane stylowe wdzianka!:) Dokazywaliśmy na plaży, 
kadra trenerska szybko podrzuciła wesołe układy tak więc impreza nabrała kolorów! 
Gdyby nie zbliżająca się cisza nocna pewnie jeszcze byśmy balowali!  
Advenczersom to się udało - wieczór przeciągnęli do dnia następnego!:) 
Było mini ognisko na plaży oraz długie pogaduchy a strefę chilloutu okupowała ekipa 
specjalistów od Fify.  Wszystko tak jak obiecywaliśmy!:) 
 
 

DZIEŃ 7  

 
Dziś budziliśmy się i budziliśmy ale na apelu czyli o godzinie 7:20 wszyscy ustawili się 
punktualnie. Później na zaprawie porannej otworzyliśmy oczy szerzej, zakończyliśmy fazę 
ziewania i narzekania a nasze ruchy nabrały tempa!:) 
Dzień możemy krótko podsumować – wszystko odbyło się zgodnie z planem Sportowiska! 
Tenis, baseball, szermierka oraz kajaki, żeglarstwo, windsurfing i paddleboarding… Dzień 
w pełni zorganizowany, czas wolny? To nie znami!!:) 



Zabawy w terenie – raz zrealizowane nie są później powtarzane więc codziennie jest coś 
nowego i atrakcyjnego. Łucznictwo, Kubb, Mikado, chusta sensoryczna, minigolf, frisbee 
golf, gibon oraz ultimate frisbee to nasze klubowe ciekawostki.  
Mamut, Indiana Jones i Skimboarding są odpalane na zakończenie wodnych zajęć lub gdy 
słońce daje się we znaki podczas terenowych animacji.  
Dzień kończyliśmy ogniskiem i szantami – było pieczenia chleba, kiełbaski oraz próby 
wokalno-artystyczne. To nasze podsumowanie Czerwonej Nocy którą rozpoczęliśmy na 
plaży. Edukacyjne show  otworzył nieudany pokaz fajerwerków! Jedna z petard wybuchła 
w dłoniach trenera Tomka urywając część kończyny i raniąc drugiego trenera. Chwilę 
później pechowy skok do wody i mięliśmy uraz kręgosłupa a gdyby tego było mało to 
wywróciła się łódka i kilku żeglarzy uległo podtopieniu!! Spokojnie – to były pokazy. W 
każdej z odegranych sytuacji działania podjęli Advenczersi – nasi Młodsi Ratownicy. 
Szybko i sprawnie a co najważniejsze zgodnie z procedurami pomogli poszkodowanym a 
grupy Mikro, Mini i Midi mogły podziwiać działania starszych kolegów i koleżanek.  
Młodsi do snu trafili w towarzystwie swoich wychowawców – były czytanki i pogaduchy do 
poduchy!:)  Advenczersi rozpalili Banię – było saunowanie i kąpiele w jeziorze! Teraz 
Młodzi już śpią a na plaży szykuje się liczna grupa do noclegu pod gołym niebem!:) 
Zbliża się koniec Sportowiska i powoli wkradają się smutne nastroje w związku z 
koniecznością powrotu i rozstania.  
Dziś zapowiedzieliśmy na jutro nowe atrakcje! Będzie paintball oraz szaleństwa na 
wodnych dmuchawcach!! Mamy już zapowiadany wcześniej sprzęt motorowy – nasz nowy 
klubowy przyjaciel to sześciu metrowy Ribek ze skromnym 75konnym silniczkiem!!:) 
Będzie się działo!!:) 
Zasypiamy podekscytowani!!:) 

 

DZIEŃ 8  

 
To był dłuuuuuuuuuugi dzień.. i jeszcze trwa!:) 
Od rana zajęcia programowe i obiecane fajerwerki klubowe;) Tuż po śniadaniu na wodę 
ruszył nasz Ribek i zaczęły się przygody. Beztroskie harce po jeziorze, skoki desantowe 
oraz przejażdżki pączkiem zmuszeni byliśmy przerwać przed obiadem – powód!? Brak 
paliwa!:) Okazało się że nasza bestia ma duże zapotrzebowanie energetyczne. 
Pagajowanie na niewiele się zdało bo prawie 7 metrową łódź ciężko jest ruszyć na 
dłuższym dystansie wiosłami!:) Pomogli żeglarze i w krótkim czasie dostaliśmy nowy 
zbiornik z paliwem. 
Do wieczora zabezpieczyliśmy prawie 100 litrów dziewięćdziesiątki piątki a i tak się 
okazało że za mało bo i tuż przed zmrokiem drugi raz padło hasło do wioseł! Tym razem 
byliśmy już blisko naszej kei więc się udało. Szczęścia nie miał natomiast nasz pączek 
który poległ w starciu z GoPro na jednym z ostatnich przejazdów w dniu dzisiejszym. 
Podczas wywrotki Eriki zrobiliśmy w naszej wodnej zabawce solidną dziurę! Spokojnie 
zabawa się nie skończyła – kilka osób którym nie udało się popływać Donatem miało 
przejazd turystyczny po krańce Jeziora Dadaj! 
Równolegle z zabawami na wodzie całkiem głośno było również w terenie!:) 
Stworzyliśmy efektowne pole paintbolowe, w ruch poszły markery i do wieczora udało się 
wystrzelać prawie 4 tysiące kulek! Młodzi mają rozmach!:) Były przeszkody do pokonania 
i zadania do zaliczenia a wystrzały padały regularnie jeden za drugim;) 
Dziś do zajęć dołożyliśmy więcej zabaw tak więc pożegnanie z ulubionymi dyscyplinami i 
animacjami było jeszcze radośniejsze. Tenis, baseball, szermierka, surfing i żeglarstwo – 
część uda się potrenować w skali roku (serdecznie zapraszamy;) a z częścią widzimy i 
słyszymy się za rok! 
Pogoda dziś jak i przez cały turnus były wspaniała – czujemy się wręcz rozpieszczani!:)  
Przed nami jeszcze trzecie Sportowisko i liczymy że dalej będzie tak słonecznie!  
Ósmy dzień kończyliśmy Zieloną Nocą! Grupy Fan Active bawiły się w towarzystwie 
Marsjan i świetlików! Był wesoły scenariusz i seria zadań do wykonania a spać 



wędrowaliśmy wraz ze zdobytymi jaskrawymi kolorkami.   
Grupy Mikro i Mini pospały się błyskawicznie a dla Midi z okazji Zielonej Nocy 
przygotowaliśmy jeszcze jedną atrakcję! Na plaży rozbiliśmy dodatkowych osiem 
namiotów typu 2osobowe iglo i dla naszych przyszłych Advenczersów stworzyliśmy 
wyjątkowy Camp! 
Noc jest ciepła więc nikt nie pomarznie a poranek będzie wspomnieniem na długo 
długo!:) 
Słońce wstanie od strony zatoki i szybko swoim blaskiem złapie namioty które stanęły 
dosłownie trzy kroki od jeziora..  
 
 
 
Jutro zakończenie i uroczyste podsumowanie Sportowiska – będzie pasowanie na 
Wielkiego Sportowca oraz Gala Mistrzów Sportu a wyjazd do Warszawy planujemy o 
godzinie 12:30. 
Będziemy informować o czasie dojazdu. 
 
Ps. Relacja i zdjęcia z dnia jutrzejszego wstawimy na stronę i FB możliwie szybko. 
 
Dziękujemy i życzymy dobrej nocy!;) 
 
 

DZIEŃ 9 

Nasza grupa wyruszyła z Dadaja kilka minut po godzinie. 
Gdyby nie dziesiątki uśmiechów uczestników III turnus (są już z nami) to nasze miny 
byłyby zdecydowanie smutniejsze. Przez te dziewięć dni złapaliśmy świetny kontakt z 
grupami - Młodzi bardzo fajnie dogadywali się ze sobą i aktywnie uczestniczyli w 
Sportowisku. 
Dziś tuż po śniadaniu zorganizowaliśmy naszą klubową Galę Mistrzów Sportu czyli 
uroczyste zamknięcie Sportowiska. Było również ślubowanie i pasowanie najmłodszych 
uczestników – Mikro Kurczaków na Wielkich Sportowców oraz wyjątkowe pożegnanie 
teamu z Łotwy!  
Dla uczestników naszych Sportowisk zawsze mamy klubowe niespodzianki i wyróżnienia. 
Za sportową postawę, zaangażowanie i wspólne dokazywanie Młodzi otrzymują 
oryginalne świadectwa potwierdzające ukończenie wyjazdu a dla wszystkich są 
pamiątkowe bluzy i koszulki klubowe, dyplomy oraz upominki.  
Podczas Sportteamowej Gali Mistrzów Sportu wręczyliśmy wyróżnienia i medale za turniej 
WWS oraz rozgrywki tenisowe. Nasze Orły zgodnie z przyjętą na wyjazdach Sportteam 
Zdrowy Styl tradycją dokonały pamiątkowych wpisów do kroniki klubowej. Dziś był 
również czas na nagrody specjalne - rozstrzygnęliśmy konkurs na sportsmena i 
sportsmenkę Sportowiska, oceniliśmy stan czystości w bungalowach, podsumowaliśmy 
albumy z pieczątkami i wyróżniliśmy najmłodszych uczestników.  
Specjalne brawa i gratulacje otrzymali zdający egzaminy na kartę pływacką i specjalną 
kartę pływacką (żółty czepek) – uprawnienia wręczymy na spotkaniu 
posportowiskowym!:) 
Na zakończenie nie brakowało uścisków, pamiątkowych zdjęć i ustaleń kiedy to się znów 
zobaczymy!:) 
Kończąc relację i wpisy z tego Sportowiska pragnę Państwu podziękować za obecność na 
naszej klubowej stronie i facebooku – dziękuję za poświęcony czas oraz „lajki” i miłe 
komentarze!:) Fotogalerie, filmowe relacje oraz nasz kanał live z pewnością przybliżyły 
Państwu nasze działania na Sportowisku ale mamy nadzieję, że to dzieci uzupełnią i 
dokładnie opowiedzą jak tu broiliśmy i szaleliśmy!;) 
 
 



Jesteśmy przekonani, że przygotowany i zrealizowany przez nasz zespół program 
Sportowiska był atrakcyjny i ciekawy a uczestnicy wrócą do domów pełni wrażeń i 
fantastycznych wspomnień! By sprostać wszystkim wyzwaniom, oczekiwaniom 
najmłodszych i wyobrażeniom najstarszych Sportowiskowiczów oraz wywiązać się ze 
zobowiązań wobec Państwa codziennie w wykonywane obowiązki wkładaliśmy maksimum 
sił i energii. Dołożyliśmy wszelkich starań by naszym podopiecznym uśmiech towarzyszył 
na twarzy codziennie od rana do wieczora. Z wielkim sercem staraliśmy się przekazać 
wiedzę, rozwijać i doskonalić umiejętności Młodych zwracając uwagę by każde zajęcia, 
treningi i zabawy były atrakcyjne i ciekawe. Nowo-zakupiony, różnorodny i 
wszechstronny sprzęt rekreacyjno-sportowy, do animacji ruchowych, wieczorny zabaw i 
asekuracji, specjalnie przygotowany camp nad samą wodą oraz autorski program  
Sportowiska – wszystko by było radośnie i bezpiecznie!  
Bardzo nam miło, że to nam Państwo zaufali i wybrali nasze Sportowisko na wakacje dla 
swoich dzieci. Mamy nadzieję, że Sportowisko spełniło Państwa oczekiwania a 
zrealizowane bloki treningowe i atrakcje Młodzi będą z zadowoleniem opowiadać i 
wspominać.  
Zapraszamy na nasze spotkanie poobozowe – 21 września w godzinach 16:00-18:00 - 
Klub Tenisowy Wesoła. Będzie okazja do rozmów z trenerami oraz wspomnień przy 
ognisku i kiełbaskach. Wręczymy karty pływackie, specjalne karty pływackie oraz 
legitymacje WOPR. 
Prosimy o rezerwację czasu i liczymy na spotkanie. 
Już dziś zapraszamy na nasze następne Sportowiska w Zimę 2015 oraz Lato. Jeżeli będą 
mięli Państwo chęć podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, mają Państwo dla nas 
jakieś wskazówki lub pomysły to wszelkie informacje będą dla nas bardzo ważne i z 
pewnością uwzględnimy je przy przygotowaniu następnej oferty.  
Pragniemy na stronie sport team.pl utworzyć dział z opiniami od rodziców i uczestników 
Sportowisk – będzie nam bardzo miło jeżeli otrzymamy od Państwa i dzieci maile z oceną 
Sportowiska – otrzymane wiadomości chętnie zamieścimy na naszej stronie. Maile można 
kierować na adres tomaszurbanek@sportteam.pl 
 
Podziękowania, uściski, ukłony i piony!:) 
Organizatorzy oraz kadra trenerska Letniego Sportowiska 2014  
  
 

 

 


