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DZIEŃ 1 GODZ.22:21 

Tak jest!! Dziś oficjalnie rozpoczęliśmy Letnie Sportowiska 2014 Sportteam Zdrowy Styl! 
7:00 zbiórka w Warszawie, rozstanie z rodzicami - niewyraźne miny a godzinę później..? 
już byliśmy sobą!:) Zdjęcia z autokaru idealnie oddają nasze nastroje z trasy. 
Filmy i DVD okazały się niepotrzebne, czas wykorzystaliśmy na integrację a pomysły  
z odespaniem poranka nie wypaliły!;) 
Na miejscu "..wow; ..ale, ..ja cie!!" - nasza baza zrobiła wrażenie!! 
Advenczersi szybko rozgościli się w salonach nad wodą:) Nowo-zakupione, przestronne 
namioty (6-12osobowe!) zajęły ekipy 3-5cio osobowe więc na brak przestrzeni 
nikt nie narzekał!  
Grupy FanActive – Smoki, Kurczaki i Ślimaki, zakwaterowaliśmy w klimatycznych bungalowach 
uwzględniając prośby i oczekiwania – tradycyjnie za porozumieniem stron 
Dalej obiad, zabawy integracyjne i prezentacja programu Razem dla bezpieczeństwa.  
Deszczowa aura pozwoliła na realizację zadania tylko w części teoretycznej, praktyka od jutra. 
Do kolacji pierwsi śmiałkowie wypróbowali naszą wodną ślizgawkę a mniej rozgrzani ustawili się 
wzdłuż rynny zjazdowej i dokumentowali popisy gorących Asów!:) 
Wieczór to nowe Sportowiskowe show – widowiskowa prezentacja kadry. Nasza jedenastka została 
zaprezentowana z przymrużeniem oka co kilkukrotnie doprowadziło nas do łez;) 
Teraz na naszym campie panuje względna cisza.. Plaża, keja - baza wodniaków jest pilnie 
strzeżona przez wyznaczoną załogę – wachtę a przed bungalowami całonocny dyżur ma dziś 
kierownik.. (hura:) 
 
Koniec meldunku, do usłyszenia jutro. 
 
Team Sportowiska 2014! 
 

 DZIEŃ 2 GODZ.2:34 

Dzień pod chmurką!:) Było słońce, teraz mamy deszcz..  
W ciągu dnia cześć zajęć udało się zrealizować planowo a niektóre zamieniliśmy na zabawy 
świetlicowe.  
Grupa WOPR rozpoczęła treningi z zakresu ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy.  
Warunki pogodowe im nie straszne! Zaliczyli pływanie w jeziorze, były ćwiczenia kondycyjne na 
plaży oraz część teoretyczna i praktyczna z technik udzielania pierwszej pomocy.  
Treningi windsurfingowe oraz żeglarskie zrealizowaliśmy w formie wykładów i prezentacji. 
Wszystkie grupy zostały zapoznane z budową jachtu, desek i pędników, był wstęp do meteorologii i 
oczywiście ustalenia zasad bezpieczeństwa. 
Popołudnie spędziliśmy na hali sportowej i basenie. Były gry drużynowe i zabawy sprawnościowe.  
Jeszcze przed kolacją, deszcz ustąpił miejsca ćwiczeniom ogólnorozwojowym w terenie, bez 
przeszkód odbył się apel oraz Sportowiskowe animacje wieczorne. 
Grupa Mikro Kurczaków i Mini Agenci bawili się w Milion w minutę, Midi Smoki miały Familiadę a 
Advenczersi i WOPRowcy grali w Postaw na milion. Przygotowane imprezy poprowadziliśmy według 
zasad telewizyjnych show. Kadra wcieliła się w rolę gwiazd TV, były przygotowane stroje,  oprawa 
multimedialna i tematyczne rekwizyty.  
Emocje na najwyższym poziomie - jak na gry o miliony przystało!;) 
Przed snem chętni stworzyli Mundialowy klub kibica i rozczarowani grą Brazyli szybciej niż szybko 
stwierdzili, że idą spać.  
Ci dla których piłkarski wieczór priorytetem nie był, powędrowali do łóżek wcześniej i zasypiali 
słuchając bajek czytanych przez wychowawców.  
Dziś po raz pierwszy uruchomiliśmy Banię – klimatyczną saunę tuż nad brzegiem jeziora. 
Śmiałkowie z grupy Advenczers zgodnie z prawidłami saunowania najpierw wygrzewali się a 
następnie lądowali w jeziorze.  Była muzyka, była zabawa, było głośno!;) 
Dzień deszczowy ale z opinii Sportowiskowiczów udany!!:) 



 
PS.  
Obraz z kamery znajduje się na głównej stronie www.sportteam.pl – należy kliknąć obrazek 
podpisany live streeam.. Z przekazem mogą być jeszcze trudności – pracujemy nad tym;) 
 

DZIEŃ 3 GODZ.00:39 

Słonecznie udany dzień! Pożegnaliśmy chmury, wróciło słońce a nasze grupy aktywnie 
wypoczywały na lądzie i wodzie. Żeglarstwo, tenis, baseball, windsurfing i paddleboard to treningi 
realizowane codziennie. Szermierka, skimboard, gry drużynowe, gry drużynowe, zabawy i 
ćwiczenia na hali sportowej oraz pływalni realizujemy wymiennie co drugi dzień. Bloki zajęć 
urozmaicamy zabawami w terenie i animacjami wieczornymi więc atrakcji nie brakuje.  
Dziś dla chętnych zorganizowaliśmy wyjście do kościoła i przy okazji dłuższy spacer pt. Przyroda 
2000:) Wieczór Mundialowy ale natura kibica obudziła się u naszych Asów dopiero po wieczornych 
zabawach a intensywny dzień sprawił, że do dogrywki nie wytrwaliśmy:) 
Dużym zainteresowaniem cieszy się baseball. Nowy sprzęt – kije, rękawice oraz kaski a wszystko w 
różnych rozmiarach zależnie od wieku - do tego miękkie piłki, stojak do wybić oraz bazy i wygląda 
na to, że możemy w klubie otwierać nową sekcję!;) 
Hitem okazały się albumy z odznakami – każdy z profilu Fan Active  codziennie zbiera punkty, 
stemple za zaangażowanie, punktualność, zachowanie i postawę na treningach. Dla lidera rankingu 
mamy przewidzianą nagrodę specjalną na zakończenie Sportowiska. Wzrost motywacji -  100%!:) 
Wciąż pracujemy nad poprawą transmisji danych. Jutro okaże się jak możemy wzmocnić Internet 
tak by zdjęcia, relacje, filmy i co najważniejsze obraz z kamery docierały do Państwa szybciej i bez 
zakłóceń. 
 
Sportowe pięć i do usłyszenia jutro;) 
 

DZIEŃ 4 GODZ.01:12 

Dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie apelem porannym. Punktualnie 7:20 słychać było komendy: 
„Całość baczność! Spocznij! Do postawienia bandery wystąp!” Chwilę później trener Michał odczytał 
rozkaz dzienny numer 4, kadra głośno przywitała się z grupą i wszyscy ruszyli na rozruch poranny. 
Jedni biegali, inni skakali, jeszcze inni chlapali się w wodzie ale każdy do śniadania został 
rozbudzony i postawiony na nogi!:) Jutro upływa połowa Sportowiska więc zmęczenie pojawiło się u 
naszych Orłów planowo. Dzisiejsze treningi, zajęcia rekreacyjne i animacje wyssały energię niemal 
ze wszystkich!  
Do południa Advenczersi i grupa Midi walczyli na wodzie. Był zajęcia żeglarskie, windsurfingowe i 
paddleboardy! W tym czasie Mikro Kurczaki i Mini Agenci mieli treningi tenisowy, baseball-owy i 
szermierkę oraz zabawę kajakową!:) 
W czasie poobiedniej siesty Advenczersi próbowali swoich sił na skimbordzie, były ślizgi, były 
wywrotki, było śmiesznie!!:)  Jutro oficjalne otwarcie strefy freestyle, chilloutroomu , Mamuta i 
Tyrolki Indiana Jones.  
Popołudnie to kolejna porcja sportowych wrażeń. Grupy Mikro i Mini wskoczyły na wodę. Omegi, 
optymistki, deski i kajaki – wszystko pływało!:) Powoli zaczynamy sobie radzić. Paddlowanie lepiej 
wychodzi Młodym na siedząco, żeglarskie łupinki rozpływają się im w kilka minut ale nad wszystkim 
panujemy! Jest dobrze!:) 
Teamy Advenczersów i Midi do kolacji urzędowały na kortach, później na hali i pływalni. 
Nasz wieczór to dla młodszych piżama party i wygibasy na stołach a dla starszych posiadówka w 
bani czyli sauna i kąpiel w jeziorze:) 
 
Można się było zmęczyć??;) 
 
Dobrej nocy! 
 

 

 



DZIEŃ 5 GODZ.01:24 

Biegać, skakać, latać, pływać! Za nami dzień pełen fajerwerków!:) 
Temperatura powietrza 29 stopni, wody 22 i pełne słońce! Do realizacji zaplanowanych atrakcji 
lepszej pogody nie mogliśmy sobie wymarzyć! 
Po śniadaniu rozpoczęliśmy rozgrywki Tenis10 i Wszechstronny Wielobój Sportowy. 
Młodzi rywalizowali na kortach odpowiednio dla wieku - w poziomach niebieskim, czerwonym, 
pomarańczowym i zielonym, oraz w kategoriach junior młodszy i junior starszy. 
O wynikach często decydowały tzw. małe punkty co dodatkowo podwyższało panującą 
temperaturę.  
Równolegle z rozgrywkami tenisowymi prowadziliśmy zawody nad wodą. Na tym Sportowisku WWS 
wyglądał jak Spartan Race Poland. Akcję rozpoczynała komenda startowa podana na radiu a 
następnie uczestnicy biegli pokonując kolejno przygotowane utrudnienia. Gęsty slalom, niska 
siatka, basen z wodą, zjazd na Mamuciej rynnie oraz  pływanie w pław i na desce. Intensywnie? 
Hmy.. to dopiero połowa naszego przedpołudnia.  
Dalej czas na Sportowiskowe hity!! Gorączka Złota oraz Powstaniec to gry fabularne w których 
kadra zaprezentowała swoją kreatywność, pasję i zdolności aktorskie.  
Ilość strojów i rekwizytów oraz przygotowane scenariusze zachwyciły zarówno młodszych jak i  
starszych klubowiczów!  
Podczas Gorączki Złota szukaliśmy kluczy i szyfrów do tajemniczych skrzyń. Studiując mapy, 
rozwiązywaliśmy zagadki i mierzyliśmy się z przedziwnymi postaciami (polecamy fotorealcję;). 
Każda drużyna poskromiła wiedźmę, pokonała zło, rozgryzła mapę i zdobyła skarb! 
Prawdziwą sensacją okazała się edukacyjna gra terenowa – Powstaniec! Pierwsza edycja miała 
miejsce w ubiegłym roku! W tym, reżyser – trener Dominik, zafundował wszystkim    
moc wrażeń, serię wyzwań i najważniejsze, żywą lekcję historii!! 
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! 
Gdyby nie ograniczenia czasowe dzisiejszy dzień trwałby jeszcze bardzo długo:) 
Po obiedzie nastąpiła zamiana grup tak by wszystkie zespoły mogły zrealizować cztery 
dwugodzinne imprezy.  
Na zakończenie dnia nad Dadajem była solidna ulewa która nie pozostawiła na nas suchej nitki!:) 
To również była okazja do dobrej zabawy, wracając z gier 
terenowych nie ominęliśmy żadnej kałuży!;) 
Otwarcie chillout strefy, zjazdy na tyrolce Indiana Jones i ślizgi na Mamucie zrelacjonujemy jutro. 
Dziś czas już spać chociaż wrażenia pozwalają jeszcze pisać i pisać:) 
Dobrej nocy lub Dzień dobry – wstajemy za 3 godziny;) 
 
ps.  
Dyżur nocny upłyną mi dziś błyskawicznie – zmianę obejmuje drugi trener Tomek:) 
 
 

DZIEŃ 6 GODZ.01:24  

Słońca żar i sportów czar! 
Bezwietrzny, błękitny i upalny dzień. Dla jednych marzenie dla innych utrapienie:) 
My zdecydowanie kibicujemy słonecznym dniom i czekamy aż woda w jeziorze zacznie się 
gotować!:) 
Żeglarze i windsurferzy do południa niewiele halsowali za to na wodę wyszli uzbrojeni w pistolety i 
sikawki celem doskonalenia technik abordażu!:) 
Advenczersi i grupa Midi przed obiadem rozpływały się na kortach i boiskach sportowych.  
Godzinny treningi tenisowy, mecz frisbee i dalej czym prędzej do wody. Skimboardy, paddle, kajaki 
i obowiązkowo ślizgi na Mamucie a wszystko przy hulających na Maksa dwóch, solidnych 
kolumnach estradowych. Wodne party jak na dużych eventach freestylowych!:) 
Po obiedzie hop siup zmiana grup na  treningowych polach i aktywnie do kolacji:) 
Starsi złapali więcej wiatru więc na jezioro wyruszyły wszystkie żagle a młodsze ekipy po 



treningach tenisowych i baseballu bawiły się na hali sportowej i pływalni.  
Dziś rozpoczęliśmy trzydniowy festiwal wieczorów okolicznościowych na naszym Sportowisku. Są 
nimi Biała Noc - imprezowa, Czerwona Noc - edukacyjna i Zielona Noc -sportowo-rekreacyjna. 
Pierwsza zabawa odbyła się na plaży gdzie poprzebierani w fikuśne wdzianka odtwarzaliśmy 
przeróżne układy taneczne. Oprawa muzyczna i graficzna zgodnie z klubową tradycją a 
imprezowicze jak zawsze świetnie przygotowani i aktywni!:) 
Balanga mogłaby jeszcze trwać bo energii Młodym nie brakowało ale jutro czeka nas dzień 
treningowy więc do łóżek Fan Active Team trafił planowo przed 22!:) 
Advenczersi wieczór przeciągnęli do dnia następnego. Gdy w bungalowach panowała już cisza 
nocna starsi na hali rozegrali mecze w piłkę ręczną i piłkę nożną a następnie wskoczyli do sauny. Ci 
dla których aktywności w skali dnia było wystarczająco dużo relaksowali się w naszej campowej 
chillout strefie. Leżąc na leżakach, pufach ..w mięciutkim piachu:) grali w BuzzQuiz na Playstation.. 
Jak widać dla każdego coś miłego!:) 
 
Przesyłamy uściski od Młodych ;) 
Kadra 
 

DZIEŃ 7 GODZ.00:12 

Poranny apel, wciągnięcie bandery, rozruch i po śniadaniu przestaliśmy już straszyć;) 
Bloki sportowe udało nam się sprawnie zrealizować. Na kortach grupy początkujące powoli zaliczają 
pierwsze wymiany, starsi z powodzeniem utrzymują piłkę w grze ale pokusa szybszego zdobycia 
punktu – silnego uderzenia – często bierze górę i wymiana kończy się w siatce!:)  
Na baseball-u z wybiciami nikt nie ma problemu natomiast chwyty i podania wymagają więcej 
pracy (nie tylko na Sportowisku). Ocena lotu piłki, dostosowanie siły i wysokości rzutu, zajęcie 
pozycji do chwytu to umiejętności które przydadzą się do wielu dyscyplin.  
Gdyby jednak łapać piłkę przy użyciu kontrolera move z pleystation lub rzucać w dal tak mocno jak 
szybko i często naciśniemy spacje na klawiaturze komputera wszyscy byli by pewnie mistrzami!;) 
Na pływalni i hali obowiązkowo zabawy. Solidna dawka ruchu w skali dnia daje się Młodym we 
znaki i gdyby jeszcze trzeba było więcej poćwiczyć na wieczór obawiam się, że mielibyśmy  bunt;) 
Szermierka podoba się wszystkim, jest ruch, jest zabawa i jest też rywalizacja w której większość 
naszych Asów ma podobnym poziom umiejętności.  
Zabawy w terenie - łucznictwo, Kubb, Mikado, chusta sensoryczna, minigolf, frisbee golf, gibon..to 
jedne z wielu tzw. szybkich animacji. Faworytów nie ma – bo raz zrealizowanych zabaw już nie 
powtarzam przez co wszystkie są ciekawym urozmaiceniem dnia.  
Ślizgi na Mamucie, zjazdy na Indiana Jonsie czy skimboarding to atrakcje, które fundujemy grupom 
na zakończenie treningów w jeziorze.  
Podczas lekcji windsurfingu realizujemy również paddleboarding. Szeroko rozumiana koordynacja 
ruchowa jest dla nas bardzo ważna tak więc na deskach często towarzyszą na różne piłki, rakiety 
tenisowe lub tyczki. Z żaglami zaczynają sobie już śmiało poczynać grupy Midi i Advenczersi ale 
Mikro oraz Mini jak tylko nabiorą więcej wiary we własne siły również nie pozostaną w tyle!:) 
Żeglarstwo podoba się jak wieje a jak nie wieje to podoba się jeszcze bardziej!:) Jak nie zwroty 
przez sztag i podejścia do boji, kei i poszkodowanego to ćwiczymy abordaże!;) 
Podsumowując – każdy dzień to solidna dawka sportowej przygody! 
Dziś przed kolacją  przeprowadziliśmy egzamin końcowy podsumowujący szkolenie na stopień 
Młodszego Ratownika WOPR. Młodzi bez problemów poradzili sobie z częścią teoretyczną a na 
praktyce zaprezentowali wymagane umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Był stres i 
były emocje ale w końcu jest to pierwszy krok na drodze do zawodowego ratownictwa. Nasza 10tka 
WOPRowców stworzyła dobry team! Trochę to trwało ale gdy przyszedł czas egzaminu widoczna 
była integracja, współpraca i drużynowe działanie! Tak trzymać i gratulujemy wyników!:) 
Zakończenie dnia to Czerwona Noc – edukacyjna impreza przygotowana w formie pokazu 
ratownictwa wodnego podsumowana ogniskiem, kiełbaskami i szantami! 
Świeżo upieczeni Młodsi Ratownicy oraz doświadczeni WOPRowcy z grupy Advenczersów zrobili 
widowiskową inscenizację na plaży. Obserwowaliśmy jak powinna wyglądać pomoc 
poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Mieliśmy pożar na łodzi i 5 
poszkodowanych żeglarzy, zmęczonego pływaka który uległ podtopieniu oraz dzieci które w trakcie 
zabawy oddaliły się od brzegu i nie były w stanie wrócić o własnych siłach. 
Wszystkie akcje miały swój szczęśliwy finał a ratownicy pomyślnie przeszli kolejny sprawdzian!:) 



Przed ciszą nocną miło spędziliśmy czas na pożegnalnym ognisku. Były szanty, kiełbaski i uwaga.. 
Internet! Tak tak!:) Młodzi wyjęli Iphony i cieszyli się z wyłapanego zasięgu! Ognisko zostało 
oznaczone na profilach społecznościowych lajkami i tym samym w nowoczesny sposób osiągnęło 
multimedialny sukces!;) 
 
Przesyłamy nowoczesne pozdrowienia: 
Pozdr#naj#zadowoleni#klimat#taka sytuacja# 
;) 

DZIEŃ 8 GODZ.23:12 

Dzisiejszy dzień spędziliśmy na ostatnich wodnych szaleństwach i lądowych harcach.  
Korty tenisowe, boiska sportowe, hala, basen i jezioro to miejsca gdzie było nas widać i słychać już 
od godziny 9 rano. Trenerzy z uwagi na zbliżające się zakończenie Sportowiska dołożyli do zajęć 
więcej zabaw tak więc pożegnanie z ulubionymi dyscyplinami i animacjami było jeszcze 
radośniejsze.  
Pogoda rozpieszcza nas niemal od dnia przyjazdu – dziś też było upalnie!:) Mamy nadzieję, że ten 
turnus nie wykorzystał całego słonecznego pakietu który mamy dla Sportowisk.  
Kadra żeglarsko-windsurfingowa z pewnością wybrała by bardziej wieczne klimaty ale takim często 
towarzyszy deszcz wiec może lepiej że u nas nie wiało!;) 
Dziś na uznanie zasługuję ekipa Advenczersów i kilku śmiałków z grupy Midi którzy przepłynęli z 
ośrodka Dadaj1 do Dadaj2 dystans 1800m zaliczając tym samym egzamin na specjalną kartę 
pływacką. Sił nikomu nie zabrakło a cała impreza była oczywiście odpowiednio zabezpieczona! 
Nasz wieczór to wesoła, zielona noc. Grupy z Mikro Kurczaki i Mini Agenci bawiły się w 
poszukiwanie świetlików a następnie w towarzystwie kolorowych światełek wykonywały różne 
zadania. Advenczersi i  Midi Smoki miały Zielony – Marsjański Quiz. Seria przedziwnych pytań 
wielokrotnie rozbawiła Młodych do łez.  
Wszyscy spać poszli w dobrych nastrojach a smarowanie się pastami czy chrzty w keczupach lub  
jajkach charakterystyczne dla obozowych zielonych nocy to nie nasza bajka!:) 
Advenczersi dziś nie odpuścili sauny i wieczornych kąpieli w jeziorze a by dzień wydłużyć 
zorganizowali się na filmową noc (każdy się pospał w 15minucie filmu;) 
Jutro zakończenie i uroczyste podsumowanie Sportowiska – będzie pasowanie na Wielkiego 
Sportowca oraz Gala Mistrzów Sportu:) 
Dziś czas uzupełnić dokumentację obozową i przygotować się do jutra tak więc kończę meldunek i 
postaram się możliwie szybko wrzucić materiał do sieci ale z góry przepraszam za mogące 
wyniknąć opóźnienia 
 

DZIEŃ 9 GODZ.12:30 

Za 30 minut wyjazd. Grupa spakowana i gotowa do drogi.  
Za nami Gala Mistrzów Sportu czyli uroczyste zamknięcie Sportowiska. Rozpoczęliśmy wesołym 
pasowaniem na Wielkiego Sportowca – to Sportowiskowy pomysł na upamiętnienie obecności 
naszych Mikrusów na pierwszym samodzielnym wyjeździe. Zgodnie z naszą klubową tradycją 
wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia Sportowisk, były okolicznościowe koszulki i 
bluzy, wpisy do pamiątkowej kroniki i podsumowanie zmagań sportowych. 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.  
Wyróżniliśmy pływaków – 8 osób zdało egzamin na kartę pływacką a 6 osób na specjalną kartę 
pływacką („żółty czepek”). Grupa Młodszych ratowników, która przedwczoraj ukończyła szkolenie 
WOPR i zdała egzamin końcowy dziś miała uroczyste  ślubowanie. 
Gdy na hali pojawiła się flaga WOPR a ratownicy wypowiadali słowa przysięgi zapanowała cisza a po 
ceremonii słychać było szepty: „też bym tak chciał”, „ja za rok też będę ratownikiem”..  
Były pamiątkowe zdjęcia, piony i podziękowania. Był brawa dla kadry trenerskiej i gratulacje dla 
uczestników za wspólną zabawę i treningi na Sportowisku. 
To już ostatni wpis i relacja z tego Sportowiska. Korzystając z okazji pragnę Państwu podziękować 
za wspólnie spędzony czas na stronie. Mam nadzieję, że transmisja live, relacje i fotogalerie 
przybliżył Państwu nasze Sportowisko oraz pozwoliły na większy spokój w czasie rozłąki z dziećmi. 



Pracowaliśmy angażując wszystkie możliwe siły by nasi wychowankowie czuli się na Sportowisku 
komfortowo. By ich wypoczynek był bezpieczny, atrakcyjny i później miło wspominany. 
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 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 
 
Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia. 
Organizatorzy oraz kadra trenerska Letniego Sportowiska 2014  
  
 

 

 


