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Hop siup i zaczynamy! W Dadaju każdy nasz klubowicz jest mile widziany! 
Gościmy tu już po raz trzynasty i jak zawsze z uśmiechem na ustach. 
Wspaniałe miejsce, wspaniały klimat.. 
Pobyt rozpoczęliśmy pożegnaniem składu numer jeden i błyskawicznie zajęliśmy wszystkie 
strategiczne pozycje. Były pierwsze manewry na wodzie, głośne treningi na kortach 
tenisowych, integracje w terenie a to dopiero początek! 
Przed nami dziewięć ambitnych dni - za krótkich dni! ... dwudziestoczterogodzinna doba 
może nie sprostać naszym wymaganiom:) Gry i animacje, co godzinę nowe sportowe stacje.. 
Biegać, skakać - wypoczywać, ze Sportteam-em świat zdobywać, w Zdrowym Stylu zakręceni, 
nigdy dość - my aktywnie żyjemy! 
O znakomity humor naszych podopiecznych dbaliśmy już od poranka - muzyczna pobudka, 
rozruch i apel. Chwilę po śniadaniu startował pierwszy blok zajęć sportowych. 
Na wodzie lądowali kajakarze, ratownicy, żeglarze i windsurferzy. Ci ostatni niepocieszeni bo  
równolegle ze słoneczną pogodą i bezchmurnym niebem wiatru było jak na lekarstwo.  
Największym powodzeniem cieszył się mega banan i pączek czyli przejażdżki za skuterem. 
Upał i ciepła woda w jeziorze wręcz nie pozwalały przerywać kąpieli!:) 
Tenis, baseball, gry terenowe tak z kolei wyglądały nasze popołudnia. Na tym dzień w Dadaju  
się nie kończy. Wieczorami doskonale sprawdziły się zaplanowane animacje. Ognisko, 
pogawędki przy grillu, milion w minutę i obowiązkowo Buzz - to hity tego turnusu. 
Młodszych pochłoną terenowy Strażnik i Sportowisko-wy Sherlock. Były misje do 
zrealizowania i zagadki do rozwiązania. Przygoda goniła przygodę ale opisać wszystkiego nie 
mogę!:) 
Uwadze polecamy foto-relację i naszą filmotekę - uzupełnianą w każdej wolnej chwili.. 
Niesamowite wrażenie na uczestnikach  zrobiły ostatnie Sportowisko-we noce. Te wyjątkowe 
animacje rozpoczęliśmy od białego wieczoru. W klimacie Ghostbusters, poprzebierani w 
koszmarne stroje i potworne maski imprezowaliśmy na naszej prywatnej plaży!:) Gdy opadła 
mgła a muzyka ucichła uczestnicy zgromadzeni na keji wypuścili kilkanaście pływających 
lampionów, które rozświetliły jezioro.  
Czerwona noc to już tradycyjnie wieczór edukacyjny. Na uroczystym apelu wręczyliśmy karty 
pływackie i tzw. żółte czepki podsumowując pływacką próbę sił na 200 i 1500 metrów. Nasi 
ratownicy przygotowali dla swoich młodszych kolegów pokazową akcję ratunkową. Celem 
było doskonalenie umiejętności ratowniczych i profilaktyka. Jako drużyna WOPR od wielu lat 
uświadamiamy i uczymy naszych wychowanków odpowiednich zachowań w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu. Tym razem obserwowaliśmy wywrotkę popularnego na 
nadmorskich kąpieliskach banana. W wodzie  znalazło się sześciu poszkodowanych których za 
pomocą skutera z platformą, ratowniczych kajaków i desek surfingowych szybko ewakuowano 
na ląd. Obserwowaliśmy szereg czynności jakie ratownicy zobowiązani są wykonać podczas 
akcji a wszystko przy narracji instruktorów ratownictwa. Zaciekawiony wzrok widzów i liczne 
pytania są dla nas potwierdzeniem skuteczności działań.  
Ostatni wieczór to oczywiście zielona noc! Ty razem w rytmach Hawai, wszyscy 
poprzebierani, wszędzie kwiaty oraz okolicznościowe łańcuchy i lampiony.. Gdyby nie 
zaplanowana cisza nocna nasze hulanki trwałyby do apelu porannego!;) 
Zarówno pomysł na zieloną jak i białą noc zaskoczył naszych podopiecznych z czego bardzo  
się cieszymy - z roku na rok staje się to co raz większym wyzwaniem!:)  
Po takich brawach i plusach w ankietach nasza kadra obiecuje moc wrażeń i nowości na 
następnych obozach!! 
Podczas Sportowiska gościliśmy delegację z Polskiego Związku Tenisowego. Na zakończenie 
turnieju Tenis10 wszyscy uczestnicy otrzymali tenisowe licencję, były dyplomy i medale a 
nasze przygotowania i realizacja imprezy zostały ocenione pozytywnie. Dziękujemy! 
Podczas wyjazdu zrealizowaliśmy całodzienny rejs dla naszych najstarszych uczestników  
zwanych wieczorakamiJ Dwie omegi i skuter wypłynęły w poszukiwaniu wrażeń w odległych  



krańcach jeziora Dadaj. Dziki nocleg w mini namiotach, ognisko w plenerze i opowieści  
dziwnej treści na długo zapadną nam w pamięci! 
Podsumowanie obozu czyli uroczyste zamknięcie Sportowiska i wręczenie wyróżnień odbyło 
się ostatniego-dziewiątego dnia wyjazdu. To jedno z większych obozowych wydarzeń 
poprzedził wyjątkowy apel poranny i nietypowe pasowaniem na wielkiego sportowca. 
Uczestnicy złożyli klubową przysięgę, wpisali się do Sportteam-owej kroniki a następnie  
przystąpili do dekoracji w Chacie Mazurskiej.  
Na podium wskoczyli medaliści naszego Wszechstronnego Wieloboju Sportowego – 
wszystkim gratulujemy! Wyróżnienia i upominki otrzymali najmłodsi uczestnicy wyjazdu 
czyli Natalia Ochab i Błażej Marczuk. W kategorii sportsmenka i sportsmen wyjazdu miejsce 
pierwsze zdobyli Gabrysia Jeżewska i Kuba Marczuk. Dla wszystkich przygotowaliśmy 
klubowe gadżety i tradycyjnie koszulki Sportteam Zdrowy Styl w barwach biało-czerwonych. 
Do dekoracji kolejno zaprosiliśmy teamy: Skitelsów, Mentosów, żeglarzy, jarzębinek, 
Wieczoraków i księżycowych ludków!:)  
W głośnych brawach na podium wylądowała również nasza kadra trenerska za co wszystkim  
dziękujemy i jest nam bardzo miło że Sportowisko cieszyło się Waszym uznaniem. 
  
Podsumowując te szalone, dziewięć dni pragniemy podziękować wszystkim dużym i małym  
ludzikom biorącym udział w wyjeździe. Wasza aktywność i zaangażowanie pozwoliły nam 
na realizację programu i stworzenie wyjątkowego klimatu.  
Nie było smutków i zbyt długich łez, umiarkowanie tęskniliśmy za rodzicami i z dnia na dzień 
tworzyliśmy bardziej zgrany team co najlepiej widać było przy pożegnaniach w autokarze. 
Czy przyszły rok spędzimy w Dadaju!? Jakie macie życzenia? ..my jesteśmy od ich 
spełnienia!:)  
Widzimy się we wrześniu na treningach pływackich, tenisowych i ratowniczych. 
Już dziś zapowiadamy zimowy festiwal Sportteam-Zdrowy Styl m.in. Zimowe Sportowisko 
dla dzieci i młodzieży, SnowShow dla starszych oraz rodzinny wyjazdy czyli Zimową 
Familiadę za granicą!  
 
Drodzy rodzice dziękujemy za zaufanie i kolejne wspólne wakacje.  
Nie oszczędzaliśmy energii i ze wszystkich sił pracowaliśmy nad tym by to Sportowisko było  
ciekawe i atrakcyjne dla uczestników oraz spełniło Państwa oczekiwania.  
Będzie nam bardzo miło spotkać się na kolejnych wyjazdach i przygotować je uwzględniając  
Państwa wskazówki i opinię. Prosimy o wiadomości na biuro@sportteam.pl oraz 
tomaszurbanek@sportteam.pl.  
Uwadze polecamy naszą foto-relację i filmotekę w dziale galeria. 
  
  
Ze sportowymi pozdrowieniami 
Organizatorzy, kadra oraz zarząd UKS Sportteam i Zdrowy Styl 
 
 
Sportteam Zdrowy Styl 
Uczymy! Rozwijamy! Bawimy! 
Dołącz do nas! 
 


