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DZIEŃ 1 

Uwaga! Uwaga! W Dadaju stacjonuje nasza trzeci pułk sportowy w składzie: 
Batalion Advenczersów 
Dywizjon Rescue Team 
Kompania Fan Active - baterie: Mikro, Mini i Midi 
Eskadra: Super Mikro Kurczaki 
Dowództwo: Trener Tomasz Urbanek.  
Sztab: Trenerzy Tomasz Borucki, Tomasz Pietrzak, Anna Remblewska, Katarzyna  
Błażewicz, Paulina Wagner, Paweł Kur, Dominik Błażewicz, Dominik Sosnowski, 
Anna Pawlak, Michał Pełka, Dariusz Parzuchowski i Michał Zieliński. 
 
Teren zabezpieczony, siły rozlokowane, działania rozpoczęte!!;) 
Zgłaszamy się i rozpoczynamy trzeci turnus Letnich Sportowisk Sportteam Zdrowy Styl!:) Za nami 
szybki i trafiony podział grup, błyskawiczna instalacja w bungalowach i namiotach oraz upgrade 
sportowego oprogramowania!:)  
Dzień pierwszy przebiegł zgodnie z planem! Uczestnicy entuzjastycznie podchodzą do 
proponowanych przez kadrę zajęć a obóz sprawia wrażenie jak gdyby w tym składzie był tu już od 
tygodnia!:) 
 
Pozdrawiamy i ściskamy!:) 

DZIEŃ 2 

Upałów ciąg dalszy! Trzymamy kciuki by tak było do końca!! Woda w jeziorze fantastycznie orzeźwia 
więc każde zajęcia staraliśmy się dziś kończyć kąpielą.  
Tam gdzie nie mieliśmy do niej bezpośredniego dostępu – na kortach i w terenie – - kadra często 
organizowała spontaniczne prysznice!:) Brakuje wiatru ale nie można mieć wszystkiego!;)  
Żeglarze cierpliwości!:) 
Dziś nasze omegi, optymisty i surfingi spokojnie dryfowały po jeziorze.  
Najmłodsi – Mikro Kurczaki, po zaliczeniu programu Wear it Poland – mocno zaprzyjaźnili się z 
kamizelkami asekuracyjnymi i teraz przy każdej możliwej okazji chętnie ewakuują się z łódek do 
wody!:) Wysiadkę z banana, przepłynięcie do omegi i riba – wszystko przetrenowane!:) 
Nasz WieloRibek dziś hasał z grupą Mikro i Mini. Kurczaki i Agenci będąc na  windsurfingu i żaglach 
zaliczali szaleństwa na bananie. Kolejne grupy będą brykać w dniu jutrzejszym. 
Mamut i Indiana Jones to miejsca które również podbiły serca trzeciego turnusu. Super śligi i 
przejazdy cieszą się niesłabnącym powodzeniem!:) 
Starsze grupy – Midi i Advenczersi dziś do południa zostały zapoznane z żeglarską etykietą, 
omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa, zachowań w sytuacjach szczególnych oraz budowę jachtu i 
pędników windsurfingowych. 
Na deskach część osób radziła sobie z równowagą a dla części idealnie sprawdził się paddleboarding. 
Gdy tylko złapiemy poziom w pionie ruszymy z żaglami!;)  
Od wczoraj ruszyły również zajęcia z ratownictwa. W zakresie podstawowej pierwszej pomocy 
szkolenie obejmie wszystkich natomiast szczegółowo BLS, AED, autoratownictwo i techniki 
ratownictwa wodnego zrealizujemy z uczestnikami kursu na stopień Młodszy Ratownik WOPR. 
Wieczór to nasze ulubione, klubowe animacje – wieczoraki!:) 
W tym roku przygotowaliśmy zabawy według zasad i na wzór telewizyjnych show: Milion w minutę, 
Postaw na milion i Familiady! Są wyjątkowi prowadzący z dowcipnym  Karolem Strasburgerem i serią 
sucharów, są stosowne rekwizyty oraz odpowiednia  oprawa multimedialna!  
Po dzisiejszych emocjach w czasie wieczornych animacji śmiało stwierdzamy, że z grami trafiliśmy w 
dziesiątkę. Każda ekipa wystąpi we wszystkich trzech teleturniejach a na zakończenie Sportowiska, w 
naszym klubowym plebiscycie, wybierzemy najlepszy repertuar wieczoru! 
Młodzi do łóżek za szybko trafić nie chcieli! Kurczaki już po pierwszej stronie czytanek szybko się 
pospały, Mini i Midi chciały zagadać swoich wychowawców ale ostatecznie ulegli i też zaczęli chrapać 



a najaktywniejszym Advenczersom kadra musiała pomóc! 
Jest godzina 23:30 i załoga dwóch głośnych namiotów wraca właśnie z misji specjalnej.  
Trener Paweł zafundował im ekstra pływanie w jeziorze. Kamizelki asekuracyjne, latarki i do wody! Na 
początku nikt nie wierzył ale chwilę później każdy się przekonał!  
Na jutro mamy więc idealny motywator!:) 
 
Dziś dzień zamykamy i do jutra się żegnamy!;) 

DZIEŃ 3 

Jak można się nudzić, 
Jak można marudzić, 
Że świat jest smutny, że jest źle, 
Nie rozumiem, nie. 
Jak można faktycznie 
Na świecie jest ślicznie. 
Niech ten co gdera przyjdzie tu, 
.... 
Tekst piosenki Ireny Santor a my dodajemy zaproszenie na Sportowiska do Dadaj!:) 
U nas jest pogoda, szumi woda i słychać radosny, dzieci gwar!:) 
Dziś od rana aktywnie! Z pobudką jeszcze nie mamy problemów:) Na apelach porannych 
ziewanie nie występuje a do sniadania zaliczamy rozruch który skutecznie wkręca Młodych 
na wysokie obroty.  
Grupa Advenczersów po śniadaniu dostała wycisk na kortach. Trenerzy zafundowali naszym 
najstarszym Asom CardioTennis a następnie solidną dawkę ruchu na WOPRowskiej  
ogólnorozwojówce i w wodzie!! Popołudnie niemniej ciekawie bo pod żaglami. Pływały omegi i 
windsurfingi a wiatr pozwolił na pierwsze harce!;) Towarzystwo tak się rozkręciło, że jedną omegę 
udało się nawet położyć na wodzie!:) Z wywróceniem większych trudności nie było za to postawienie 
to już dłuuuuuuższa historia!;) 
Po wieczornych animacjach na saunę sił już nie wystarczyło więc na plaży powstał biwak pod 
gwiazdami! Przy ognisku, na leżakach, w kocach i śpiworach Advenczersi chillowali sie do późnych 
godzin nocnych. 
Grupa Midi plan dnia zrealizowała podobny ale bez niektórych ekstrasów. Chętni po śniadaniu zagrali 
trening tenisowy, był baseball oraz frisbee ultimate.  
W południe Smoki tworzyli wygibasy na Mamucie i Indiana Jonesie a do kolacji żeglowali,  
surfowali i zaliczyli kilkanaście basenów sportowych.  
Grupy Mikro i Mini do obiadu szalały na wodzie a później chwilę bawiły się na plaży. Po południu był 
tenis, gry drużynowe oraz skimboard i animacje na hali sportowej.  
Podczas wieczornych animacjach walczyliśmy o miliony ale wszystko zakończyło się skandalem!!! 
Pieniądze nie były prawdziwe, została powołana komisja śledcza i czekamy na wyjaśnienia!;) 
Grupa Super Mikro Kurczaki - nasz najmłodsza siódemka - dowodzona przez trenerki Kasię i 
Paulinę ma się doskonale!:) Zmęczonych i stęsknionych brak, uśmiechy i apetyt mamy  
a zajęcia realizujemy bez specjalnych przerw! Jesteśmy mile zaskoczeni - Kurczaki tak trzymać!:) 
 
ps. Nasza live transmisja ogranicza możliwości szybkiego przesyłu danych - prosimy o wyrozumiałość.  

 
 
 
DZIEŃ 4 

 
Nasz wakacyjny festiwal trwa w najlepsze! Dziś sportową karuzelę rozkręciliśmy już o brzasku 
padlując na wschód słońca! Dalej apel poranny i postawienie bandery a później na keję wytoczyliśmy 
estradowe armaty. Gdy zagrzmiało 2x trzysta muzycznych koni ruszyliśmy do zajęć i treningów! 
Energii nam nie brakuje! Mimo fali upałów, licznych treningów mamy tę moc!:) 
Pilnujemy czapek, kremów z filtrem oraz tankujemy wodę przy każdej okazji!:) 
Najmłodsi radzą sobie doskonale - nie tęsknimy, potrafimy być samodzielni i o wszystko pytamy:) 
Starsze grupy również z powodzeniem realizują nasz plan treningowy ale z uwagi na większą niż u 
Mikrusów intensywność część treningów skracamy i czym prędzej lądujemy nad wodą!;) 



Dziś wystartowały również treningi szermierki. Trenerzy Darek i Dominik – byli zawodnicy a obecnie 
świetni instruktorzy błyskawicznie zaciekawili grupy swoją koronną dyscypliną.  
W terenie nie słabnie popularność baseballa a liczni fani frisbee i rugby też domagają się więcej. 
Jutro dzień "przełomowy"!:) Dziś zakończyliśmy pierwszy moduł treningowy a wieczorem odbyła się 
ostatnia zmiana na naszych TV turniejach!:) 
By odpocząć, zdobyć nowe siły  i podładować akumulatory w czwartek od rana Młodzi będą mieli kilka 
atrakcji! Gorączka Złota i Powstaniec to nasze petardy klubowe czyli gry terenowe przygotowane na 
długo przed Sportowiskami oraz turniej tenisowy i Wszechstronny Wielobój Sportowy. 
O atrakcje zatroszczy się nasza kadra, będzie rywalizacja więc będą i emocje a na zakończenie dnia 
dołożymy jeszcze małą niespodziankę!:) 
 
Uściski od Mikrusów, przytulaki od Mini i Midi Teamu oraz buziaki i piony od Advenczersów!;)  
 
Ps. Jest wzorowo - to opinia dzisiejszej załogi sanepidu która kontorlową nasz 
wypoczynek!:) 
 
 
DZIEŃ 5 

 
Dziś dzień odpoczynku od bloków treningowych oraz męczących upałów! 
O świcie padało ale do apelu porannego deszcz ustąpił pozostawiając tylko zachmurzone niebo.  
Do południa grupy Mikro i Mini rozegrały turniej tenisowy i zaliczyły  Sportowiskową próbę siły we 
Wszechstronnym Wieloboju Sportowym. Zmagania były połączeniem konkurencji biegowej, 
sprawnościowej oraz pływackiej. Uczestnicy musieli wykazać się wytrzymałością, szybkością i 
dokładnością. Na mecie zameldowali się wszyscy a uśmiech na wielu twarzach szedł w parze z 
przyspieszonym oddechem!:)  
Starsi - Advenczersi i grupa Midi - sportowe konkurencje zaliczali po południu a do obiadu bawili się 
na wyjątkowej zabawie terenowej - Powstaniec! 
Ta edukacyjna gra fabularna weszła do programu naszych Sportowisk w ubiegłym roku szybko 
zdobywając uznanie wśród Sportowiskowiczów. Od jej pierwszej odsłony wprowadziliśmy wiele 
urozmaiceń co dziś zaowocowało ponad czterogodzinną rywalizacją pełną niespodziewanych zwrotów 
akcji!  
Z okazji 70tej rocznicy Powstania Warszawskiego postanowiliśmy w ciekawy sposób przedstawić 
naszym wychowankom wydarzenia z sierpnia 1944roku.  
Kadra wcieliła się w rolę walczących a na placu boju pomagali im Młodzi Powstańcy! 
Efektownie przygotowany teren, charakterystyczne stroje i rekwizyty pomogły w stworzeniu 
widowiskowej imprezy! Młodzi otrzymywali różne rozkazy wydawane z centrum dowodzenia oraz 
barykad i okopów. Były walki przy radiostacji, tworzenie szpitala polowego, obrona magazynów 
broni a wszystko przy dźwiękach syren i huku karabinów maszynowych! Jutro przed godzinom 17 
zrobimy podsumowanie Powstańca i na uroczystym apelu uczcimy godzinę W! 
Dziś po południu najmłodsi wymienili się ze starszymi kolegami na polach zmagań sportowych i gier 
terenowych. Advenczersi i Smoki wystartowali w WWSie i turnieju tenisowym a Kurczaki i Agenci mięli 
skróconego Powstańca i Krainę Czarów. W naszej nowej zabawie kadra również mogła 
zaprezentować swoje zdolności aktorskie. Z myślą o najmłodszych stworzyliśmy atrakcyjny scenariusz 
a grę urozmaiciły kolorowe gadżety! Zespoły Mini i Mikro rozwiązywały zadania, szukały kluczy oraz 
szyfrów a wszystko w towarzystwie tajemniczej mapy!:) 
Nasz wieczór to szalona impreza w Kulfonie. Tym razem rytm nadawał Dj. Majkel a na parkiecie 
dokazywała ponad siedemdziesięcioosobowa banda!:) 
Dzień pełen emocji i przygód więc z uśnięciem trudności nie było a w grupie Advenczersów na wszelki 
wypadek stworzyliśmy jeszcze nocne manewry;)  
Jest późno a rano wcześnie wstajemy więc teraz już się odmeldujemy!;) 
 
Pięć od nas wszystkich dla wszystkich czytających!:) 

DZIEŃ 6 

 
To był długi dzień i dłuugo za sprawką Advenczersów nie chciał się skończyć!:) 
hmy.. rozpoczęcie relacji zabrzmiało tajemniczo ale wyjaśnienia pozostawię na zakończenie.  



Poranek zapowiadał pochmurny i deszczowy dzień, apel rozpoczęliśmy ziewając i kołysząc się na 
nogach a senna atmosfera towarzyszyła nam do śniadania. Pogoda faktycznie do najpiękniejszych 
dziś nie należała ale po serii upalnych dni taki oddech od tropików wszystkim był potrzebny.  
Zajęcia poprowadziliśmy zgodnie z planem a przelotne opady nie zdołały zburzyć nam programu. 
Do obiadu na korty tenisowe wkroczyła grupa Mikro Kurczaków która po godzinnym treningu 
zamieniła się na baseball z Mini Agentami. Dalej wspólnie szermierka, zajęcia ogólnorozwojowej i 
pierwsza pomoc z Kurczakami!:) 
Starsi przedpołudnie spędzili na wodzie. Paddleboarding – na stojąco, siedząco i leżąco!:) Żeglarstwo 
z przechyłami, bo coś powiało a windsurfing raz na desce a co i rusz nie!:) Generalnie było wesoło a 
chcąc jeszcze uatrakcyjnić wodniakom zajęcia rozkręciliśmy naszego WieloRibka z bananem. Były 
głośno, było radośnie a tuż przed końcem bloku porannego pokropiło więc nasz akwen błyskawicznie 
opustoszał!  
PAMIĘTAMY! 
Po południu zorganizowaliśmy okolicznościowy apel. Celem upamiętnienia 70tej rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego tuż przed godziną 17 zebraliśmy się w centralnym punkcie naszego 
campu. Trener Dominik – odpowiedzialny za naszą grę Powstaniec - przygotował krótkie wystąpienie 
a następnie w chwili wybicia godziny "W" zamarliśmy w bezruchu . Przez 70 sekund słychać było tylko 
wycie strażackiej syreny, plac apelowy rozświetliła pirotechnika a na wietrze spokojnie 
powiewał przygotowany transparent – Pamiętamy! 
Po tej wyjątkowej uroczystości, wszystkich czekała jeszcze jedna niespodzianka.  
Dzięki Ninie Szadurskiej mieliśmy zaszczyt rozmawiaćię telefonicznie z Generałem „Gryfem”. 
Podłączenie zestawu głośnomówiącego do naszych kolumn sprawiło, że cała grupa bez przeszkód 
mogła wysłuchać generał brygady Wojska Polskiego, żołnierza Batalionu AK "Parasol" , dowodzącego 
bohaterską obroną Pałacyku Michla na Woli, odznaczonego m.in. Srebrnym Krzyżem  Orderu 
Wojennego Virtuti Militari generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego! 
Była to wzruszająca rozmowa - wspomnienia chwil z przed 70 lat.  
Głośnym, sportowym Hip Hip Hura oddalśmy cześć i podziękowaliśmy Generałowi życząc zdrowia i 
przekazując najwyższe wyrazy szacunku i uznania. 
To było dla nas wyjątkowe  popołudnie!  
 
Wieczorem z okazji Białej Nocy bawiliśmy się w Shreku – jednym z naszych bungalowów. Odbył się 
przedpremierowy pokaz filmów ze Sportowiska która właśnie trafiają na naszą stronę. Następnie 
towarzystwo wylądowało na plaży i tam w białych przebraniach, maskach scary movie i innych 
upiornych strojach dokazywało w rytmach Ghostbusters!:) 
Tak rozpoczęliśmy festiwal wieczornych animacji kończących Sportowisku. W naszym klubie od lat są 
nimi wspomniana  Biała Noc –imprezowa, Czerowona Noc – edukacyjna – pokazowa akcja ratownicza 
oraz Zielona noc – pożegnalna gra terenowa! 
 
Czy to już koniec!? Eee nie!:) Jak gdyby atrakcji jeszcze było mało, gdy Sportowiskowicze się posapali 
a kadra kończyła odprawę trenerską rozległ się krzyk w campie Advenczersów! 
Przybiegła Marlena i poinformowała nas że część grupy opuściła bazę i niewiadomo co się z nimi 
dzieje!!! Z 13sto osobowej kadry dziesiątka trenerów błyskawicznie rozbiegła się po obiekcie, próbując 
rozeznać się w sytuacji a po chwili na radiach usłyszeliśmy komunikat. Spokojnie, nic się nie dzieje – 
mamy Wasze walki talki a Wy jesteście uczestnikami nocnej gry terenowej w której to my rządzimy!!!  
Advenczersi poinformowali nas, że by odzyskać radiotelefony mamy wykonać kilka misji specjalnych!:) 
Skakaliśmy z miejsca na miejsce raz tańcząc, raz coś śpiewając, raz czyszcząc Mamuta i lądując w 
wodzie a na koniec każdy został obtoczony w piasku i podpisany – Trejner w panierce!:) 
Dziękujemy – to był mega pomysł, świetna organizacja i ekstra przygoda! 
 
Do usłyszenia jutro, tzn.dziś!;) 
 
DZIEŃ 7 

Już niedługo, co raz bliżej.. z tymi słowami, całkiem niedawno, wyczekiwaliśmy początku Sportowisk a 
teraz zbliża się zakończenie ostatniego turnusu naszych letnich wyjazdów!:( Miło będzie wrócić do 
domu ale po tylu pięknych chwilach i przygodach trudno się rozstać z klimatem Sportowisk! 
Dzisiejszy dzień przebiegł zgodnie z programem! Wróciła słoneczna pogoda a po deszczowej aurze 
pozostał jedynie delikatny wiaterek. Omegi, optymisty i surfingi raz ostrzyły a raz odpadały doskonaląc 
zwroty na wodzie. Młodzi od rana do późnego wieczora mięli do dyspozycji WieloRibka z 
zaprzęgniętym bananem.  



Wszystkie grupy już po 2-3 razy miały okazję bawić się na naszym dmuchańcu.  
Jutro c.d. wodnych przelotów! Rib jest w użyciu bez ograniczeń!  
Nie pływamy z limitem czasowym i nie spoglądamy z troską o ubywające paliwo – idziemy na 
rekord!!;) Tylko dziś wyzerowaliśmy ponad 90 litrów paliwa!:) 
Zajęcia w terenie obfitowały we wzdechy i echy bo „trenerze jest takie słońce, że nic się nie da!”:) 
Pochmurno źle, deszczowo też niedobrze i jak się okazuje słonecznie też nie pasuje!:) Ok, zaczynam 
sam przesadzać! Młodzi dają radę, narzekanie jest w normie a współpraca kadra – grupa układa 
się bez problemów!  
Popołudniu grupa ratownicza zaliczyła ostatnie zajęcia w ramach szkolenia na stopień Młodszy 
Ratownik WOPR, grupa Smoków po tenisie, baseballu i szermierce walczyła jeszcze na hali sportowej 
a Advenczersi dokończyli turniej tenisowy i wypływali kilkanaście basenów. Mikrokurczaki na sjeście 
przygotowywali pocztówki dla rodziców a później wypłynęli na żaglówkach i deskach 
windsurfingowych.  
Punkt 19:00 mięliśmy apel wieczorny a gdy bandera została opuszczona na plac apelowy wkroczył 
tort urodzinowo-imieninowy z klubowymi upominkami dla Jasia Gawrońskiego i Gutka Owczarskiego!:)  
Dzień zakończyliśmy symulowaną akcją WOPR z okazji Czerwonej Nocy którą uświetniliśmy pokazem 
umiejętności psów ratowniczych. Na specjalne zaproszenie przyjechali do nas z Warszawy i Olsztyna 
przedstawiciele Stowarzyszenia Terranova - organizacji zajmującej się specjalistycznym szkoleniem 
psów rasy Nowofunland. Carmen, Kofi, Bungi – nasi wyjątkowi goście:) zaprezentowali swoją moc i 
wyciągali z wody poszkodowanych a nawet holowali wywrócone kajaki! Największe wrażenie zrobił na 
wszystkich Bungi który z wody wydostał trzech rozbitków a następnie przyciągnął do brzegu kilkuset-
kilogramowego riba wraz z załogą!!  
Dzień kończyliśmy ogniskiem i pieczeniem kiełbasek o czasie lądując do łóżek.  
Jedynie grupa Advenczersów zasypiała trochę poźniej;) ..motorówka przerzuciła naszą najstarszą 
jednostkę na odległą, dziką plażę z której po ognisku powrót był w formie wędrówki!:) 
 
Zmęczeni, zadowolenia, zasypiamy!;) 
 
 
DZIEŃ 8 

Upalny poranek sprawił, że szybko opuściliśmy bungalowy i namioty! 
Przysiad, podskok, dwa klaśnięcia oraz toaleta w jeziorze załatwiły  zadanie rozruchu porannego. 
Na wodzie nasi! Na kortach nasi! W terenie nasi! Na hali i pływalni nasi! 
Gdzie się nie spojrzy to po horyzont nasi!:) 
Wczoraj my smuciliśmy się, że powoli kończymy Sportowisko a dziś co i rusz wspominali o tym 
Młodzi! Szkoda, szkoda, że czas tak szybko ucieka.. 
Do obiadu zorganizowaliśmy wyjście do kościoła w oddalonym o 4km Ramsowie. 
Nabożeństwo poprowadził ksiądz, który w ubiegłym roku odwiedził nas na campie. W przyszłym roku 
spróbujemy powtórzyć msze polowe w Dadaju!  Dla osób pozostających w ośrodku zorganizowaliśmy 
dodatkowy trening tenisowy, baseball i do wyboru żeglarstwo lub windsurfing. 
Popołudnie to petarda na plaży!;) Podkręciliśmy muzykę i odpaliliśmy wszystkie atrakcje! Hulał Mamut, 
Indiana, chillout strefa z amatorami skimboardingu a dla chętnych do dyspozycji były łódki, kajaki, 
surfingi i paddleboarding, dmuchańce oraz rib i banan! 
Ostatni wieczór na Sportowisku to oczywiście Zielona Noc! Bez pasty, smarowania wszystkich i 
wszystkiego oraz przedziwnych chrztów – u nas rządzą świetliki!:) 
Animacje o różnym stopniu trudności dla dużych i małych poprowadzili nasi trenerzy a dzieci zasypiały 
w towarzystwie zdobytych latarenek:) 
To jeszcze nie ostatnia relacja bo jutro czeka nas uroczyste zamknięcie letnich Sportowisk Sportteam 
Zdrowy Styl – Gala Mistrzów Sportu. Będziemy pasować nowych mistrzów, wyróżniać osiągnięcia 
sportowe oraz dekorować zwycięzców WWSu. Będzie ślubowanie WOPR i nagrody specjalne, będą 
niespodzianki i upominki - będzie widowisko! 
 
Pięć!:) 
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To już jest koniec i nie ma już nic! Jesteśmy wolni ale nie chcemy nigdzie iść!  
Zostajemy w Dadaju!:) Było słonecznie, aktywnie i wyjątkowo – dziś chyba wszyscy chcieli przedłużyć 
jeszcze pobyt na Sportowisku! 
O godzinie 11:00 uroczyście podsumowaliśmy nasz pobyt i zmagania sportowe na Gali Mistrzów 
Sportu! Najmłodsi przeszli uroczyste pasowanie na Wielkich Sportowców. Ślubowali nic nie gubić i 
zawsze z uśmiechem stawiać czoła sportowym wyzwaniom!:) 
Zgodnie z naszą klubową tradycją wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia Sportowisk, 
były okolicznościowe koszulki i bluzy, wpisy do pamiątkowej kroniki i podanie wyników sportowych 
zmagań. Przyznaliśmy medale za Wszechstronny Wielobój Sportowy i wyróżniliśmy zwycięzców 
rozgrywek tenisowych. Były też nagrody specjalne, rozstrzygnięcie konkursu na sportsmena i 
sportsmenkę Sportowiska oraz upominki dla najmłodszych uczestników.  
Szczególną chwilą naszej Gali była uroczysta przysięga Młodszych Ratowników! 
10cio osobowa grupa ukończyła nasze szkolenie, zdała egzamin i otrzymała uprawnienia WOPR! 
Dziś świeżo wymoczeni ratownicy odebrali legitymacje i swój pierwszy, podręczny sprzęt ratowniczy – 
bojki SP. 
 
Tym wpisem pragniemy zakończyć relację z trzeciego i ostatniego turnusu naszych letnich Sportowisk 
2014! Serdecznie Państwu dziękujemy za codzienne odwiedziny i śledzenie naszych relacji na stronie 
i klubowym facebooku. Jesteśmy przekonani, że przygotowany materiał foto i wideo który codziennie 
zamieszczaliśmy w internecie umilił Państwu rozłąkę z dziećmi i sprawił, że mogli Państwo na bieżąco 
obserwować poczynania swoich pociech. 
Sportowiska są dla nas – organizatorów, trenerów i wychowawców największą pasją! Co roku staramy 
się przygotować nowe atrakcje i programowe aktywności. Zależy nam by wyjazdy Sportteam Zdrowy 
Styl były dla dzieci sportową przygodą, nauką i gwarancją fantastycznych wspomnień. Mamy nadzieję, 
że i w tym roku nam się udało!:) Pracowaliśmy z pełnym zaangażowanie a w swoje obowiązki zawsze 
wkładaliśmy dużo serca tak by nasi wychowankowie czuli się komfortowo i bezpiecznie! 
Przekazywaliśmy wiedzę, rozwijaliśmy i doskonaliliśmy umiejętności Młodych zwracając uwagę by 
każde zajęcia, treningi i zabawy były atrakcyjne i ciekawe. Nowoczesny i różnorodny sprzęt, specjalnie 
przygotowana baza oraz autorski program i koncepcja obozu – Sportowiska – wszystko dla 
uśmiechów i radości naszych Asów.  
Bardzo nam miło, że to nam Państwo zaufali i wybrali nasze Sportowisko na wakacje dla swoich 
dzieci. Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania a zrealizowane bloki treningowe i atrakcje 
Młodzi będą z zadowoleniem opowiadać i wspominać.  
Zapraszamy na nasze spotkanie poobozowe – 21 września w  Klubie Tenisowym 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 
 
Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia. 
Organizatorzy oraz kadra trenerska Letniego Sportowiska 2014  
 

 
 


