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Jesteśmy! Hurrra zaczynamy! To już dziś!!:)  
Do naszej letniej bazy autokar dotarł planowo i wow.. wow.. słyszeliśmy wielokrotnie! 
Bardzo nam miło i musimy się trochę pochwalić bo Sportowiskowy camp powstawał 
przez ostatni tydzień w pocie siedmiu czół:)) 
Wybudowaliśmy nowy surfpoint, modyfikacjom uległa słynna zjeżdżalnia Mamut, 
tyrolka Indiana Jones zyskała profesjonalny osprzęt sportowy a skimboard arena 
zmieniła sie nie do poznania. Naszych Orłów zachwyciły również nowe kajaki  
jedno i dwuosobowe, nowe SUPy i deski windsurfingowe oraz duża, bardzo duża 
plaża która sypaliśmy już od poniedziałku:) Przed nami 9 dni więc będzie to najlepsza 
okazja do prezentacji:) 
Teraz trochę ze spraw ważnych! Każdy ma gdzie spać i nikt nie chodzi głodny!:) 
Mamy siedem bungallowów 6-9osobowych w których rozlokowaliśmy profil Fan Active. 
Ekipy liczą od 5 do 7osób w domku a z najmłodszymi Mikrusami i Minimkami śpią 
wychowawcy.  
Camp grupy Adventure to 6 namiotów o powierzchniach 18-22m2 każdy w których 
wydzieliliśmy po dwie sypialnie i dwie garderoby. Dowództwo śpi tuż obok więc jak  
cisza nocna nie będzie przestrzegana szybko się o tym dowiemy:) 
Dziś programowo zrealizowaliśmy zajęcia integracyjne, każdy poznał swój team  
oraz wychowawcę. Były zabawy w terenie, pogaduchy i pierwsze rozruchy.  
Obserwując entuzjazm Młodych i adhd naszej kadry zapowiada się świetny wyjazd:) 
 
Dziś koniec meldunku, słyszymy się jutro wieczorem:)  
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Halo? Słychać nas?!  
Teraz już tak! Mamy dostęp do sieci więc za chwilę będzie nas również widać. 
Uporaliśmy się z trudnościami teleinformatycznymi i nadrabiamy:) 
Za nami drugi dzień Sportowiska a pierwszy treningowy. Najmłodsi czyli  
Mikro Kurczaki (Mikruski) oraz Mini Ślimaki (Minimki) do południa byli pod żaglami. 
Testom zostały poddane deski windsurfingowe oraz optymistki i omegi a po obiedzie 
zaliczyli trening tenisowy, baseball, zajęcia na pływalni i ogólnorozwojowe w terenie. 
Midi Smoki (Midziaki) i grupa Adventure (Advenczersi) po śniadaniu zagrali 
w baseball i tenisa, mięli szermierkę oraz videoclip-dance. Ci pierwsi dodatkowo 
bawili się na skimboard arenie i tyrolce Indiana a starsza grupa spróbowała swoich 
sił w kajakach jednoosobowych oraz sprawdziła naszą żółtą wyspę - wodną trampolinę. 
Wieczorem wystartowały klubowe animacje. W tym roku nowości!  
Dla profilu Fan Active od dziś "Chwila prawdy", "No to bingo" i "Idź na całość". 
Zabawy z oprawą na wzór telewizyjnych show przebojowo poprowadzili trenerzy 
Kasia, Michał i Sławek którzy codziennie gościć będą inną grupę. 
Advenczersi plan wieczorów mają inny. Dziś były to Allstar games w naszej Chillout  
strefie a w kolejce czekają Speedminton Party i Noc rozbitków. 
Nudzić się nie zamierzamy, pogoda nam nie straszna, humory dopisują więc  
Sportowisko leci z przytupem:) 
 
Przesyłamy uściski i pozdrowienia - do usłyszenia!;) 
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Czasem słońce, czasem deszcz ale tak to na wakacje najczęściej jest!;) 
Nie poddajemy się i wszystkie zajęcia dzielnie realizujemy. Kropi i na szczęście 
szybko przestaje. Nie musimy spływać z wody a od plaży - z naszego bosmanatu, 
niesie się po jeziorze wesoła muzyka. Panuje świetna atmosfera więc coco jambo  
i do przodu!;) 
Za nami drugi dzień treningowy - lustrzane odbicie wczorajszego programu zajęć - 
tylko grupy zamieniły się miejscami. Na lądzie oraz w wodzie i aż chce się powiedzieć, 
że również w powietrzu - jesteśmy po prostu wszędzie:) 



Tenis, szermierka, kajaki, żagle, windsurfing a po południu hala sportowa i basen 
to standardowo. W czasie przewidzianym na gry drużynowe realizowaliśmy Rugby  
oraz frisbee ultimate. Wszystko dostosowane (przepisy zmodyfikowane) odpowiednio 
do poziomu i możliwości grupy ćwiczącej. Videoclip dance zastąpiła dziś zumba w wodzie. 
Za muzyczno-taneczne ekstrasy odpowiada nasz trener Sławek, człowiek orkiestra 
a dzieci Go uwielbiają!  
Nasze wodne zabawki: banan, trampolina, skim arena cieszą się mega zainteresowaniem 
co oczywiście i nas bardzo raduje. Przed sezonem długo debatowaliśmy nad  
tegorocznymi nowościami, co się sprawdzi, co będzie hitem? Właśnie, powoli  
wyłaniają nam się tegoroczni faworyci - Fajerwerki Sportowisk 2016!:) 
Animacje wieczorne, obowiązkowo rok w roku nowości, trafione w 10. Zabawa przednia 
zarówno dla najmłodszych jak i najstarszych. Jutro będziemy je podsumowywać  
więc zdradzimy więcej szczegółów.  
Mamy gwieździstą noc, wachta Advenczersów siedzi na plaży przy ognisku a  
trenerka Kasia rozpoczyna swój nocny dyżur.  
Ruszamy na odpoczynek bo jutro dzień również wypełnią liczne atrakcje a dodatkowo, 
dla chętnych będzie mini maraton pływacki (egzamin na żółty czepek) oraz dla  
Advenczersów noc rozbitków. Więcej opowiemy już jutro! Będzie się działo!!!:) 

 
Przesyłamy przytulaki!;)   /Liliputs & kadra:) 
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Witajcie Rodzice? Jak się bawicie? Pewnie delektujecie się chwilą wytchnienia bez 
naszego towarzystwa ale spokojnie niedługo wracamy!;) 
U nas wszystko super bardzo dobrze:) 
Dzień rozpoczęliśmy pobudką punktualnie 7:00, następnie był apel w wersji wodniackiej 
czyli z podniesieniem bandery i wybiciem żeglarskich szklanek, później zaprawa 
poranna, śniadanie i pogonili wszyscy na zajęcia. Tenis, turniej łuczniczy i piłkarski, 
szermierka, zwariowana zumba, windsurfing, zmaganiach na pontonach raftingowych, 
kajaki i pierwsze próby kajak polo, SUPy - tych nigdy mało, skimboarding i tyrolka 
- zawsze wszyscy chętni a do kolacji jeszcze hala i basen:)  
Mało?:) No to jeszcze wieczorne menu! 
Uwielbiany Trener Sławek poprowadził show gdzie po raz kolejny słychać było co i rusz 
głośne krzyki Bingo! Bingo! Mam Bingo!:) Ile emocji ta gra powoduje, serducha 
Młodych musiały bić jak szalone bo wypieki z twarzy poschodziły wszystkim tuż  
przed zaśnięciem:) 
Dziś byliśmy również świadkami wielu ryzykownych i nie zawsze dobrze podjętych 
decyzji.. spokojnie, mówimy tu o teleturnieju Trenereczki Kasi "Chwila prawdy"!:) 
Jak dobrze znasz swojego Współspacza? Co odpowiesz Ty a co Twoi kumple?  
Na co postawisz i czy Twój wybór będzie słuszny? ..w takich rozterkach toczyła się 
nasza druga animacja.  
Trzecią wieczorną grę pt. "Idź na całość" poprowadził nikt inny jak Trener Michał Pełka! 
Specjalista do zadań typu All in, zachęcał, zakręcał, motywował i wkręcał a śmiechu 
przy tym wszystkim każdy miał aż do łez. Wygrać można było tylko albo aż - cukierasy:) 
..te zwycięskie na Sportowiskach smakują najlepiej.  
Za nami 3 dni treningowe, 3 dni klubowych animacji wieczornych a to znaczy, że  
zbliża się połowa Sportowiska. Siły są, energii na tym etapie jeszcze nam nie brakuje, 
ale potężna porcja Sportteamowych wariacji dopiero przed nami! 
Juto w programie gra edukacyjna Powstaniec, zabawa fabularna "Piracka przystań"  
oraz fabularna przygodówka w terenie "Na tropie Wielkiej Stopy!" ..a to nie wszystko! 
Czekają również zmagania sportowe WWS i bicie rekordów,  
podchody UV oraz Color Party!  Hmy... to my może już lepiej pójdziemy spać!;) 
 
Dobranoc!:) 



 
psss.. no dobra, jeszcze się pochwalimy:) Dziś po apelu wieczornym przeprowadziliśmy 
wyjątkowy pokaz ratowniczy! Na Sportowisko dotarła tajemnicza kapsuła - morska 
tratwa ratunkowa i to nie małych gabarytów bo 20osobowa! 
Zawór odbezpieczony, można odpalać i cyk.. w kilkadziesiąt sekund, na plaży, 
otworzył się i samoczynnie nadmuchał ponton ratunkowy wraz z namiotem.  
Padający deszcze nie odstraszył naszych widzów, każdy zobaczył ekwipunek rozbitków 
i usłyszał jak należy się przygotować oraz zachować w chwili zagrożenia życia na wodzie. 
Trwa noc rozbitków, śmiałków do spania na wyspie nie było, natomiast pod 
gwiazdami - na naszej tratwie ratunkowej - przetrwać do rana, w kamizelkach  
asekuracyjnych i kocach termicznych zamierza 12-sto osobowa grupa.  
Muszę przerwać relacje bo wybiła północ a sam dzisiaj zamierzam dołączyć do załogi 
Adventure Rescue i spać w naszej nowej, klubowej zabawce;) 
 
Dobranoc, kierownik!;) 
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Co tu się dzisiaj nie działo!?:)  
Zagadki i pułapki, zadania które wykonać mogli tylko wytrawni podróżnicy a wszystko  
to w Parku Wielkiej Stopy! Piracka przystań z bandą wytatuowanych morskich  
rzezimieszków oraz pełna żeglarskiej braci, gdzie zwykły śmiertelnik nie odważy się 
postawić nogi, dziś przyciągnęła naszych młodych kamratów i postanowiła sprawdzić 
czy nadają się na załogę Czarnej Perły. 
Seria wystrzałów, huk granatów, gęsty dym .. tak zaczęło się Powstanie Warszawskie, 
którego rocznica już niedługo a my dziś zorganizowaliśmy widowiskową inscenizację 
zbrojną czyli naszą klubową grę edukacyjną "Powstaniec"! 
Jak gdyby komuś wrażeń i emocji jeszcze brakowało dzisiejszy dzień należał również  
do zmagań sportowych. Od kilku Sportowisk rozgrywamy Wszechstronny Wielobój 
Sportowy czyli WWS Dadaj. To mordercza próba mocy dla wszystkich - bez względu 
na wiek, poziom sportowy każdy na mecie wygląda tak samo! Wypompowany!:)  
Zacznijmy jednak od początku.  
Do bazy spłynęli nasi rozbitkowie.. noc na tratwie była fascynująca!  
Po kilkunastu minutach dryfowania osiągnęliśmy szczyt zatoki i rzuciliśmy kotwicę. 
Noc spędziliśmy ubrani w kamizelki asekuracyjne a przykryci byliśmy kocami  
termicznymi i śpiworami. Na pokładzie panowała świetna atmosfera, przeczytaliśmy 
wszystkie możliwe regulaminy i instrukcje postępowania w razie wypadku,  
uruchomiliśmy oświetlenie i w klimacie opowieści różnych treści o bardziej  
porannej niż wieczornej godzinie pospaliśmy się:) 
Powrót do bazy był już przy pomocy naszego motorowego ribka więc na apel  
zdążyliśmy. Polecamy zdjęcia choć te i tak nie oddadzą ducha naszej przygody!  
Wszechstronny Wielobój Sportowy czyli wielkie zmagania uczestników Sportowiska 
rozpoczęliśmy chwilę po śniadaniu. Nie wszyscy wystartowali, udział nie był  
obowiązkowy a chętni mięli do pokonania 50m stylem dowolnym (pływanie-jezioro), 
100m bieg (tor na plaży) i 50m kajakiem (jezioro;). Kadra podobnie jak przy innych 
zawodach które prowadzimy motywowała startujących i gorąco dopingowała.  
Podkreślaliśmy, że nie jest to zabawa, że każdy walczy o jak najlepszy rezultat  
sportowy, że ważne jest pełne zaangażowanie, że pierwsze miejsce jest tylko  
jedno i każdy chce je zdobyć ale liczy się ustanowienie własnego rekordu życiowego, 
pokonanie słabości i nieustępliwość. 
Cieszymy się, że w gronie startujących było już wiele osób które zaliczyły WWS w 
poprzednich latach i teraz mimo odległych od podium miejsc zauważyły, że poprawiły  
swoją życiówkę!:) 
To jest piękne! To jest sport! W czasie gdy jedni mierzyli się z naszym sprawdzianem  
sportowym inni udali się na wyprawę w odległy zakątek puszczy nad jeziorem Dadaj  
gdzie ktoś kiedyś widział Wielką Stopę.  
Kadra Sportteam założyła w tym roku Park BigFootiego i wierząc w dzielnych  
podróżników Sportowiska przygotowała kilka zadań do rozwiązania. Obserwator,  
konstruktor, botanik, rysownik, odkrywca to jedne ze stacji na mapie parku gdzie  
czekali Stary Traper, cwany Łowca, John podróżnik i piękna pani archeolog,  



czyli doskonale grający swoje role trenerzy:) Atrakcyjna fabuła, na długo wcześniej  
przygotowana scenografia i zakupione rekwizyty - zabawa przednia dla 
Młodych i dla nas też!:) 
Po obiedzie nie zwalnialiśmy tempa.. Podzieleni na dwie ekipy jedni wzięli udział w  
rekrutacji na członków załogi legendarnej czarnej perły a drudzy wcielili się w role  
małych Powstańców realizujących zadania na terenie okupowanej Warszawy. 
Oba plany filmowe (z boku tak to wyglądało) cieszyły się dużym zainteresowaniem 
nie tylko naszych grup. Obserwowali nas inni goście hotelowi nagradzając pomysł i  
grę trenerów tzn. aktorów:) brawami. 
W Pirackiej Tawernie czekała legendarna, wielka Rada Piratów. Na specjalnie  
przygotowanej pod okoliczność Sportowiska mapie, dzielni kamraci usiłowali zdobyć  
uznanie i szacunek takich postrachów mórz i oceanów jak Davy Jones, Elizabeth  
Swann, Jack Sparrow, Czarnobrody, Will Turner oraz Barbossa.  
W dzieciństwie każdy z nas marzył o takich przygodach a teraz gdy mamy możliwość 
stworzyć i poprowadzić taką grę dla Młodych cieszymy się, że możemy działaś  
z takim rozmachem. Rekwizytów nie brakowało, stroje i karty gry zachwyciły naszych  
podopiecznych, uśmiechy i entuzjastyczne okrzyki słychać było na każdej stacji -  
podsumujmy krótko - to było wow. Może nie skromnie ale naprawdę wow;) 
Gry "Powstaniec" - od lat w klubowym repertuarze fabularnych terenówek na  
Sportowiskach - przedstawiać nie trzeba. Tu dobrej zabawie towarzyszą również  
bardzo ważne dla nas elementy edukacyjne. To żywa lekcja historii, bardzo bogato  
wyposażona animacja w terenie, kilka skrzyń ze sprzętem oraz niemała garderoba 
więc efekt musiał być spektakularny. Pokaz pirotechniki, inscenizacja walk o Warszawę 
a dalej kartka z pamiętnika Powstańca zawierająca instrukcję działań do wykonania.  
Baczność! Spocznij! Zadanie czeka więc na przód marsz!  
W tle pieśni historyczne a do wykonania zadania - wszystko w biegu, nisko na nogach, 
tętno 200! Pamiętamy!!  
Która gra zwycięży w Sportowiskowym plebiscycie na Gali Mistrzów Sportu kończącej  
pobyt w Dadaju? Przekonamy się. W tym roku faworytów jest kilku!:) 
uuu aaaa opisując nasze dzisiejsze działania trudno nie ulec emocjom - wrażeń  
wszystkim nam nie brakowało. Wachta już dyżuruje, plaża jest pilnowana - dziś  
wyjątkowo pojawiły się na niej dodatkowe Midi namioty:) Chętni z najstarszej grupy 
profilu Fan Active dziś będą również próbować jak to jest być Advenczersem:)  
W przyszłym roku będą wiekiem uprawnieni do kwaterunku na naszej dolnej bazie  
czyli polu namiotowym przy samym brzegu. 
Siedziałem sobie właśnie przy kei i obserwowałem ognisko na plaży  
i wiecie co? W Dadaju jest pięknie! Zapraszamy serdecznie!;) 
 
Relacja wymknęła się trochę spod kontroli więc na dziś kończymy nadawanie i 
polecamy naszą kamerą - transmisję na żywo z bazy w Dadaju. 
 
Piąteczki dla wszystkich Czytelników;) 
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Dziś rozpoczęliśmy ostatnią trzydniową serię treningową oraz cykl okolicznościowych  
wieczorów pt. Biała, Czerwona i Zielona Noc.  
Już z samego rana tablica rekordów WWS przeżywała oblężenie. Każdy chciał  
sprawdzić swój wynik oraz zobaczyć jakie zmiany nastąpiły na ścianie chwały. 
Pobitych zostało 9 zeszłorocznych rekordów.  
Trzy ustanowili Polacy a aż 6 reprezentacja z Łotwy która jest na naszym Sportowisku 
ze swoim trenerem Pawłem Muransem.  
Pevels Murans to reprezentant Łotwy na Igrzyskach Olimpijskich 2004 w Atenach,  
prowadzi w Rydze swój klub Sportowy i od kilu lat wraz ze swoimi wychowankami  
uczestniczy w naszych wyjazdach. 
Od wczoraj walczymy z internetem, zasięg słabiutki a ilość przesyłanych przez nas  
materiałów do najmniejszych nie należy więc prosimy o wyrozumiałość.. 
Tylko z WWSu mamy ponad 800zdjęć a pozostałe realizowane zadanie mają 



dużo a raczej bardzo dużo więcej!:)) ..to czego nie zamieścimy na naszej stronie 
lub fanpageu będzie dostępne na pendrivach. 
 
Dziś mięliśmy kolejne rozgrywki baseballowe i podsumowując je, musimy poważnie 
rozważyć czy nie powinna powstać nowa sekcja w naszym klubie?:) 
Wszyscy zaczęli się już orientować w przepisach, najmłodsi grają ze stojaka a starszym 
wybicia co raz częściej się udają. Łapanie piłek w rękawice wciąż wymaga  
doskonalenia ale najważniejsze, że wszyscy dobrze bawią się tą dyscypliną. 
 
Nie wspomnieliśmy w relacji, że ekipa Rescue Adventures popłynęła mini maraton  
pływacki na dystansie 3km. Start z Dadaj 1 i kierunek na Dadaj 2, tam zamiana  
asekurujących z płynącymi i hop hlup z powrotem. Udało się wszystkim a duma i  
satysfakcja z zaliczenia dystansu - bezcenne:) 
 
Na tenisie jeszcze sił Młodym nie brakuje choć najchętniej wszystkie ćwiczenia  
zamienili by na gry lub zabawy;) Do pływania w jeziorze zapał jeszcze się utrzymuje,  
natomiast  na pływalni obserwujemy spadek formy.  
Honor uratowali Ratownicy, którzy dziś zrealizowali zaliczenia końcowe i lada chwila  
podejdą do egzaminu na stopnie Młodszy Ratownik WOPR oraz Ratownik WOPR.  
Stres, jeżeli jest? ..to nie widoczny! Robimy co w naszej mocy by negatywne emocje 
nie skradły skarbów Sportowiska naszym Rescue Asom. 
Właśnie wszyscy wrócili z szalonego wieczoru który zainaugurował ostatnią serię   
animacji na naszym wyjeździe.  
Białą Noc, bo taki kryptonim nosiło dzisiejsze party, zrealizowaliśmy nad samym 
brzegiem jeziora. Na keję wjechały potężne kolumny estradowe, kadra zajęła  
stanowiska na klimatycznych podestach - deskach windsurfingowych a całość 
poprowadził niepowtarzalny Trener Sławek. 
Poleciały hity z satelity a na plażę wskoczyły nasze Orły. To było prawdziwe bum. 
Videoclip dance trenowaliśmy przez kilka dni a teraz był czas weryfikacji umiejętności:) 
Trener Sławek, podczas tego wyjazdu, poprowadził niejedną Zumbę zarówno 
w wodzie jak i na lądzie ale to co dziś zobaczyliśmy i to jak Młodzi chętnie  
powtarzali układy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania:)) 
Była moc! Mamy nadzieję, że jak uczestnicy wrócą do domów, to za nim dopadnie  
Ich wakacyjne lenistwo, zdążą opowiedzieć Rodzicom o tych wszystkich fajerwerkach  
w Dadaju. 
Jutro ciąg dalszy Sportowiskowych ekstrasów, tymczasem serdeczne uściski i buziaki;) 

ps.  
Piątka śmiałków, która wczoraj realizowała nocleg w namiotach na plaży, dziś nad 
ranem została zalana:) Padał deszcz i wszystko co spływało z górnej bazy, 
trafiało wprost na nasze namioty, rozstawione na centralnej plaży. 
Innych śladów i oznak deszczowej rozróby brak - nie stwierdzono!;) 
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Przechlapane!:) 
Od rana deszcz, później deszcz i po południu jeszcze trochę deszczu:) 
Całe szczęście, że po 22 się wypogodziło tuż przed północą zdążyliśmy 
pośmigać na Mamucie:) 
Kamerka live - działa!  Wiemy, że nas podglądać i jest nam bardzo miło:) 
Dziś mogliśmy nie być aż tak widoczni, działaliśmy z ukrycia - wszędzie tam gdzie 
nie padało:) Fotorelacji za specjalnie nie wzbogacimy, ale do tej pory powstał tak 



obszerny materiał foto i video, że filmy pojawią się lada chwila a zdjęcia przygotowujemy 
w każdej wolnej chwili:) 
Teraz jest właśnie taka chwila ale powieki stają się co raz cięższe więc.. 
C.D.N. 
 
:) 
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Bardzo udany! Za nami wyjątkowe wieczorne animacje! Przebierana impreza na plaży czyli 
Biała Noc. Czerwoną byliśmy zmuszeni przeorganizować z uwagi na kapryśną aurę i tak 
zamiast pokazów WOPR na plaży były warsztaty z pierwszej pomocy dla części grup a dla 
najmłodszych wesoła zabawa w sali kominkowej. 
Dziś realizowaliśmy Zieloną Noc - ostatni pożegnalny wieczór na Sportowisku.  
Profil Fan Active wyruszył na poszukiwania świetlików a Advenczersi bawili się na naszej 
plaży. Hulała sauna czyli słynna bania nad brzegiem jeziora, śmigaliśmy na Mamucie,  były 
tańce w chillout-strefie a na zakończenie dnia podchody UV!!! 
Podsumowując treningi sportowe i zajęcia rekreacyjno-sportowe na pochwałę zasługują 
wszyscy uczestnicy Sportowiska. Program był napięty, dużo się działo a nasze Ludziki 
bardzo sprawnie się w nim poruszały i mimo zmęczenia chętnie realizowały nowe, kolejne 
zadania. Poziom trudności zadań ruchowych dostosowaliśmy odpowiednio do grup 
wiekowych tak by codziennie każdy miał właściwy wydatek energetyczny:) Pojęcie nudy było 
nam obce!:) 
Dziś po obiedzie zaszczyciło nas swoją obecnością słońce. Nie było mowy o 
zaprzepaszczeniu takiej sytuacji więc szybko wszyscy ruszyliśmy na plażę. Kąpiele i 
szaleństwa na Mamucie poprzedziło Color Party. W powietrze wystrzeliliśmy serię 
kolorowych proszków a każdy z uczestników okolicznościowej imprezki zyskał nowe barwy 
klubowe;) 
Dzień spędziliśmy aktywnie - tradycyjnie dla Sportowiska na lądzie i wodzie. Byliśmy na 
żaglówkach kajakach i pontonach, zagraliśmy ostatni raz w baseball oraz tenisa a ulubione 
taneczne show z trenerem Sławkiem było raz jeszcze w każdej grupie. Wszystko 
udokumentowaliśmy zdjęciami i filmami! Naszą relację i galerię na stronie uzupełnimy o 
kolejny solidny materiał!:) 
 
ps. W dniu jutrzejszym po śniadaniu wielkie pakowanie a od godziny 10:00 do godziny 12:00 
wyjątkowa uroczystość Gala Mistrzów Sportu.  
Wyjazd z Dadaja planujemy o godzinie 12:15 a przyjazd na miejsce zbiórki do Warszawy 
bliżej godziny 18:00.  
Kadra trenerska o wszystkim będzie informować wysyłając wiadomości sms. 
Relację z 9 dnia, podsumowanie wyjazdu oraz uzupełnienie zdjęć i filmów na naszej stronie 
zrobimy w dniu jutrzejszym tj.16.07. 
 
Dziś jeszcze się nie żegnamy więc podziękowania wpiszemy w dniu jutrzejszym:) 
 
Piona!!!!;P 
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Dzisiejszy poranek był zdecydowanie najbardziej emocjonujący. Czekała Gala Mistrzów 
Sportu - wyróżnienia, pochwały, medale.. jednak nie to było przyczyną kręcących się w 
oczach smutków. Sportowisko dobiega końca, towarzystwo się zintegrowało, wszyscy 
stworzyli wyjątkowy klimat i z mieszanymi uczuciami każdy podchodził do wyjazdu. No cóż 
wszystko co dobre, ..szybko trzeba powtórzyć!:) 



Widzimy się we wrześniu na treningach a w zaawansowanych planach mamy już zimowe 
Sportowiska oraz lato 2017!;) 
Gdy walizki były już spakowane a kwatery opuszczone rozpoczęła się widowiskowa impreza. 
Gala Mistrzów Sportowiska to nasz Sportteamowy 90 minutowy spektakl:)  
Na wstępie wszyscy złożyli pamiątkowe wpisy do kroniki oraz zaliczyli ścianę sławy czyli 
sesję foto na czerwonym dywanie. Zgodnie z tradycją, w szczególny sposób, wyróżniliśmy 
osoby wyjeżdżające z nami po raz pierwszy. Odbyło się uroczyste pasowanie i wesołe 
ślubowanie - przyjęcie do grona klubowiczów.  
Następnie odznaczyliśmy każdą grupę wręczając świadectwa ukończenia Sportowiska - 
oczywiście z czerwonym paskiem. Podsumowaliśmy zmagania sportowe WWS, były 
dyplomy, medale i fotki na podium. 
W grupach Fan Active oraz Adventure wybraliśmy Sportsmenkę i Sportsmena wyjazdu, za 
wysiłek i dzielną postawę nagrodzeni zostali również najmłodsi uczestnicy wyjazdu a owacje 
na stojąco przypadły zdobywcom największej ilości orderów w dzienniczkach. 
Kadra trenerska z rąk kierownika odebrała cytrusowe podziękowania - to od wielu lat nasz 
zwyczaj klubowy i zawsze stwarza okazję do szalonych zdjęć. 
Fotorelacja już trafiła na naszą stronę więc zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i 
prześledzenia z dziećmi uwiecznionych chwil ze Sportowiska. 
Mimo kapryśnej aury zrobiliśmy wszystko by zrealizować przygotowany program, 
dołożyliśmy wszelkich starań by nasz wyjazd był dla Młodych bezpiecznym, atrakcyjnym i 
pełnym pozytywnych wrażeń przeżyciem.  
Każdą wygospodarowaną, wolniejszą chwilę staraliśmy się przeznaczać na rozmowy z 
naszymi podopiecznymi, towarzyszyliśmy im od wczesnych godzin porannych do późnych 
wieczornych. Świadomi odpowiedzialności, w poczuciu obowiązku i z troską o jak najlepszą 
opiekę staraliśmy się stworzyć Im Sportowisko marzeń. 
Czy nam się udało, czy spełniliśmy Państwa oczekiwania i życzenia Młodych?  
Poprosimy o Państwa podsumowanie. Otrzymane maile z opiniami oraz spostrzeżeniami 
pozwolą nam zbudować kolejne Sportowiska w oparciu o zebrane informacje. Będzie nam 
również miło jeżeli zdecydują się Państwo przesłać nam wpis do zakładki "Opinie Rodziców"  
który prowadzimy w dziale wyjazdy na naszej stronie (link - http://sportteam.pl/wyjazdy-
sportowiska_letnie_i_zimowe_zapraszamy-
opinie_rodzicow_oraz_uczestnikow_sportowisk.html). 
 
Raz jeszcze dziękujemy Państwu za zaufanie do naszego klubu i wybranie nas 
jako organizatorów wypoczynku dla Waszych pociech. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy 
spędzić te wakacje wspólnie. Już dziś zapraszamy na zimę z nami! Zachęcamy do 
uwzględnienia w domowych kalendarzach terminów Sportowisk dla dzieci i młodzieży w 
Białce oraz Familiad w Polsce i we Włoszech w sezonie 2017!!!:) 
 
Z pozdrowieniami i podziękowaniami 
Zarząd klubu, organizatorzy i trenerzy Sportteam Zdrowy Styl.  
 
Sportteam!  
Od wielu lat razem! 
 
Piona;) 


