
RELACJA Z ZIMOWEGO SPORTOWISKA SPORTTEAM ZDROWY STYL 

BIAŁKA TATRZAŃSKA 2015 

 

DZIEŃ 1 „Tylko nie niebieski!”;) 

Lubimy morze, kochamy mazury ale na ferie zawsze w góry!:) 
Dziś rozpoczęliśmy Zimowe Sportowisko 2015.  
W Warszawie śniegu ze świeczką szukać ale w Białce Sportteam ma pogodę  
zarezerwowaną! Nasza podróż do najkrótszych nie należała. Jechaliśmy w wiosennym  
słońcu a upragniona biel pojawiła się dopiero bliżej mety. Za nim nowy krajobraz  
uradował ekipę przeszliśmy nieplanowaną próbę sił. Losowy postój, zmiana autokaru 
a następnie pechowo wypadające przepisowe przerwy (wynikające z czasu jazdy  
kierowcy), to niewymarzony scenariusz pierwszego dnia. 
Najwążniejsze - dojechaliśmy bezpiecznie! Nasze pogadanki i klubowa filmowa kolekcja 
sprawiły, że pytania pt. „Kiedy dojedziemy?” - charakterystyczne dla każdej podróży,  
nie wystąpiły w natężeniu większym niż standardowe!;) 
Po serdecznym powitaniu pobyt w hotelu Natanael rozpoczęliśmy od obiadokolacji.  
W związku z pełną rezerwacją obiektu dla naszej grupy, dopasowanie składów w pokojach 
nie sprawiło nam najmniejszych trudności. Wszelkie życzenia spełnialiśmy bez  
konieczności negocjacji;) Kwaterunek przebiegł równie sprawnie! Dzięki pomocy  
Advenczersów , grupy mikro, mini  i midi miały ekspresowo dostarczone bagaże  
a kadra, która na naszych wyjazdach zawsze jest większa niż mniejsza, szybko  
pomogła Młodym spokojnie się rozpakować. 
Wypożyczany sprzęt zorganizowaliśmy wraz z serwisem bezpośrednio do hotelu 
więc narciarskie zbrojenie przeprowadziliśmy w olimpijskim czasie! 
Jutro doposażymy się jeszcze w kijki i śmigamy szaleć! 
 
Dzień… ach cóż to był za dzień!:) 
 
Dobranoc;) 

DZIEŃ 2 „Jak jest zima to musi być zimno!”  

Bum! Pierwszy dzień na stoku zaliczamy do udanych a jak w Białce to nigdzie indziej 
jak na Kotelnicy;) Zweryfikowaliśmy umiejętności Młodych oraz sprawdziliśmy poziom  
w grupach i jak na początek sezonu jest dobrze!   
Grupa Advenczersów pod skrzydłami trenerów Agnieszki, Tomka i Pawła szybko 
rozpracowała nowe stoki i równie szybko zebrała pierwsze siniaki. Ppozdrawiamy  
snowboarderów;)  
W grupie Fan Active wyjątkowy kunszt narciarski dostrzegła nawet telewizja;) 
TVP Kraków na żywo relacjonowała poczynania naszych Młodych a dowód w sprawie 
mamy nadzieję zobaczyć jeszcze gdzieś w Internecie.  
Pogoda jest i gdyby coś świeżego jeszcze spadło to poprosimy taką słoneczną aurę  
do końca wyjazdu!:) Tymczasem mówimy stanowcze Nie dla deszczu!:) 
Popołudniu, gdy Advenczersi jeszcze szusowali, nasi fani wesołych aktywności 
zagrali w snowball oraz przeszli integracyjną serię sportowych zabaw.  
Zmęczeni ale zadowoleni długo celebrowaliśmy kolację a gdy siły wrócił i restauracja  



ożyła przyszła pora na ulubione klubowe animacje wieczorne. 
Dziś GameZone – szalone małpiszony uczące strategii, złośliwy bóbr wymagający  
skupienia, skutecznie wyciszający latający dywan oraz pochłaniające energię  
hipopotamy i cymbergaj – solidna porcja wrażeń.   
Siedemnaście dwuosobowych ekip rywalizowało w trzyosobowych grupach w wariancie  
każdy z każdym. Na tablicy wyników gwiazdki z minuty na minutę mnożyły się a na 
zakończenie każdy team wymienił je na wyjątkowe słodkości.  
Zanim na Sportowisku zapanowała cisza nocna zorganizowaliśmy mini show z wesołą 
prezentacją kadry trenerskiej, której dokonał nasz Dj.Boruc. Rozbawieni do łez i nieco  
zmęczeni przedstawiciele profilu FanActive powędrowali spać a Advenczersi zagrali 
jeszcze integracyjne kalambury. Gra nieśmiertelna i z gwarancją dobrej zabawy więc  
nie mogliśmy sobie darować. 
Jutro ciepło, cieplej i byle nie za ciepło! 
Najtrudniejszy dzień za nami – odnaleźć się w planie dnia, zapanować nad znikającym 
sprzętem narciarskim, ubierać, rozbierać i przebierać się – już potrafimy!;)  
 
Sportowe pięć od naszego zespołu! 

DZIEŃ 3 „DZIEŃ STOCHA” 

Dziś w Białce stoki opustoszały, Kotelnica wyludniona a na Pasiece czuliśmy się wręcz 
samotni. Cała Polska kibicowała Kamilowi i większość gości z naszego regionu  
weekend spędziła na Wielkiej Krokwi. My również dopingowaliśmy Mistrza ale  
treningów nie odpuściliśmy. Kibicując jak zawsze Biało-Czerwonym ozdobiliśmy kaski  
narciarskie znajomą wszystkim szachownicą. Niesieni radością ze zwycięstwa w  
Pucharze Świata dziś szusowaliśmy dłużej. Advenczersi na stoku spędzili prawie 5  
godzin a grupy Fan Active 3,5h oraz 4h. Młodsi przed wyjściem na narty i snowboard  
mięli jeszcze w terenie zajęcia ogólnorozwojowe – nie byliśmy więc zdziwieni gdy  
w drodze na obiad połowa naszej załogi pospała się w autokarze. 
Popołudnie obowiązkowo rozrywkowe - dziś wg. telewizyjnego Top Model:) 
Im było bliżej imprezy tym podekscytowanie w naszych szeregach rosło. 
W hotelu między pokojami zawrzało, każdy w emocjach przygotowywał kreację  
wieczoru i każdy chciał błyszczeć! Kadrę również dopadły nastroje sportowiskowiczów 
– Trenerka Ania wcieliła się w rolę Katarzyny Sokołowskiej a trenerka Karolina  
wypisz wymaluj Joanna Krupa. Widownie oczarowali również Michał Piróg – trener 
Darek i Dawid Woliński – trener Grzesiek. Powiedzeń w stylu „Why chcesz być  
tapmadel?”, „Jakie to jest dla czjebie ekspyriens?” czy „Tffoje oszy sąą hipnotajzin!! 
nie zabrakło a zabawa ubawiła nawet tych z początku niezainteresowanych;)  
Advenczersi mięli swój własny program i ich występ wzbogaciliśmy scenkami  
aktorskimi. Nasza klubowa szafa modnych wdzianek cieszyła się mega uznaniem;) 
To dopiero trzeci dzień Sportowiska a poziom aklimatyzacji grupy wygląda  
co najmniej jak na tygodniowy pobyt!:) Pokoje też;)))  
Dziś komisja trenerska jak co wieczór sprawdziła czystość ale tablice pokojowych 
temperatur wywieszone na drzwiach osiągnęły ciekawe poziomy – królowały:  
Kraina stojących skarpetek i Epoka Smrodku!:)  
Od jutra później wstajemy! Później o całe 30minut:) ..nie mamy serca punkt 7 
odklejać Młodych od poduszek – dziś budzenie trwało i trwało;) Zmiany będą  
również u Advenczersów. Ich jutro poderwiemy przed 7 by od 7:30 aktywnie  
wystartowali dzień na hali sportowej.  
Mimo dodatnich temperatur śnieg się utrzymuje więc nie narzekamy.  



Jutro zrelacjonujemy na stronie poziom szkolenia w grupach i uzupełnimy 
materiał foto - dziś mgła podcięła skrzydła naszym fotografom;) 
 
Pozdrawiamy słowami naszych najmłodszych: „Buziaczki i przytulaczki!” 

DZIEŃ 4 „Dzielni Advenczersi” 

Poranek dla jednych okazał się łaskawy a dla innych bezlitosny. Gdy w szeregach 
FanActive nikt nie myślał jeszcze o wstawaniu ekipa Advenczersów kończyła  
w najlepsze rozgrzewkę na hali sportowej!:) Dziś i w czwartek specjalnie dla naszych 
najstarszych;) przygotowaliśmy treningi ogólnorozwojowe i rozgrywki drużynowe.  
Ruch i dobra zabawa to podstawa – na Sportowisku o deficycie  aktywności nie ma 
mowy.  
Przed obiadem wszystkie teamy doskonaliły swoje ukochane sprawności. 
Narciuchy i Parapeciuchy pod okiem naszych trenerów wojowały dziś (dla odmiany) 
na Kotelnicy!:) Tras jest kilka, jeździ się dobrze - są względnie przygotowane 
i bezpieczne! Co raz częściej spotykamy policję która kontroluje poziom równowagi 
i szybko wyłapuje piratów – to ważne bo wypadków wciąż jest wiele.. 
 
Grupy Midi1 trenera Michała i Midi2 trenera Tomka doskonalą umiejętność jazdy  
równoległej NW i realizują ćwiczenia przygotowujące do jazdy carvingowej. Do tej  
pory kształtowali nawyki właściwej postawy narciarskiej oraz pożądane zachowania  
związane z bezpieczeństwem. 
 
Mininisy trenerki Ani gdy już sprzęt narciarski przestał być obcy a zasady  
bezpieczeństwa dobrze znajome ćwiczyły hamowanie i skręty płużne a dziś zjechały 
z samego szczytu nie zaliczając po drodze przerw i wywrotek!:) 
 
Mikruski dziś skupiły się na doskonaleniu jazdy równoległej w skos stoku a trenerka 
Karolina wprowadziła ćwiczenia przygotowujące do skrętu równoległego NW.  
Podczas jutrzejszej jazdy planują rozpocząć wbijanie kija do zaakcentowania wyjścia  
w górę przed skrętem. Na uznanie zasługują również utrwalone umiejętności – Młodzi 
co raz częściej przyjmują prawidłową pozycję dostokową podczas jazdy między skrętami!:) 
 
Zaawansowana załoga – grupa trenera Roberta – po opanowaniu skrętu doskokowego 
w dniu dzisiejszym ćwiczyła skręt równoległy NW, obniżanie i podwyższanie pozycji  
w różnych prędkościach oraz jadąc w skos stoku. Były girlandy, pojedyncze skręty  
dostokowe od linii spadku stoku, łączenie skrętów w serie o średnim promieniu i jazda  
w jednakowym rytmie (powtarzalność skrętów). 
 
Trener Darek i Jego snowboarderzy zasady bezpieczeństwa mają opanowane,  
doskonalą skręt ślizgowy oraz skręt ślizgowy NW a następne w planie są skręty cięte 
z frontside na backside przy większej prędkości jazdy. 
 
Grupa deskarzy trenerki Agnieszki dwa dni uczyła się pozycji podstawowej,  
ześlizgiwania się na krawędziach frontside oraz backside, jeżdżenia tzw. listkiem. 
W niedzielę pracowali nad podstawowym skrętem ślizgowym a dziś pomimo trudnych 
warunków pogodowych udało im się zrealizować kolejny punkt szkolenia tj. skręt ślizgowy 
NW. 
 



Narciarze z teamu Advenczers u trenerów Pawła i Tomka dziś doskonalili jazdę  
równoległą na krawędziach w skrętach o różnym promieniu, pracowali nad prawidłową 
pozycją kolan i bioder oraz optymalnym dociążeniem nart. 

Przed nami jeszcze trzy dni jazdy, video analiza i zimowe klubowe zmagania  
narciarsko-snowboardowe - nowe tyczki do giganta wraz z bramkami startowymi i metą 
czekają na piątkową imprezę!:) 
Dziś popołudniu zweryfikowaliśmy poziom wiedzy z pierwszej pomocy. Wszystkie grupy 
FanActive przeszły dostosowane do wieku zajęcia z BLS, były scenki i treningi na  
fantomach. W grupie Advenczersów wielkie brawa i gratulacje dla Sylwii  
Głowackiej – w ogólnopolskim konkursie z wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy, nasza Ratowniczka przeszła wszystkie etapy i zakwalifikowała się do finału! 
Trzymamy kciuki i dopingujemy!;) 
Budowanie odpowiedzialności i świadomości od najmłodszych lat, nauka RKO i  
zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu to dla nas jeden z ważniejszych 
punktów programu Sportowiska. Cieszymy się, że Młodzi mają co raz większą wiedzę 
i pewniejsze umiejętności!:) 
Do kolacji poprowadziliśmy jeszcze fitness i szermierkę a zakończeniem dnia była 
telewizyjna Familiada i jak zawsze dowcipny, nasz klubowy Karol Hamburger!:) 
 
Hmy.. wyczerpująco :) 
..ale aura niekoniecznie sprzyja obszerniejszej dokumentacji foto – może jutro!;) 
 
Dobranoc!:) 
 

DZIEŃ 5 „MAMY TĘ MOC” 

Dziś od rana Kraina lodu i to dosłownie! Termometry do południa wyświetlały -1  
co w porównaniu z ostatnimi wskazaniami jest wręcz anomalią;) 
Przyzwyczajeni do +5 oraz deszczowej aury dziś dołączyliśmy do grona zdziwionych! 
Śnieg miał się lepić ale nie chciał i pewnie nie zrobiłoby to na nas większego wrażenia  
gdyby nie wyjątkowa gra terenowa którą na dziś zaplanowaliśmy. 
Po porannych nartach Mikruski, Minisy i skład Midi uczestniczyli w fabularnej 
animacji - Kraina Lodu. 
Kadra wcieliła się w rolę bohaterów znanej kreskówki a okolicę hotelu zmieniliśmy 
w miasteczko Arendelle. Młodzi podzieleni na trzy zespoły oraz wyposażeni w mapę 
ruszyli po przygodę a wszystko w rytmach kultowego utworu "Mam tę moc"!  
Pokonać śnieżnego Puszka (trener Darek), stopić lód i uzyskać tajemnicze 
hasło u Anny i Elsy (trenerki Ania i Karolina), przejść zimowy labirynt i dotrzeć  
do Kristoffa (trener Darek), nie dać się pytaniom Arcyksięcia Von Szwądękaunta  
(trener Robert) oraz zebrać skarby to zadnia którym sprostać musieli nasi śmiałkowie. 
Dodatkowo liczył się spryt, taktyka, praca zespołowa i biznesplan!:)  
U każdej z postaci można było zarobić kostki lodu a te z kolei służyły dalej jako waluta  
w drewnianej chacie Oakena (trener Tomek). Co można było kupić? ..ha Olafa w wersji  
„Zrób to sam!” Mając wszystkie niezbędne części –węgiel, drewniane kijki i marchewkę,  
wystarczyło zmontować głowę bałwanka oraz dolną kulę a następnie wystroić naszego  
Disneyowskiego ulubieńca:) ..a nagroda? Cukierki Lodowe!:) Znacie z dzieciństwa?;) 
 
Popołudniu dokazywaliśmy na basenach termalnych w Szaflarach – w środku i na  



zewnątrz, na zjeżdżalniach i w jakuzie – nasza banda musiała opanować basen!:) 
Po powrocie do hotelu, kolacji i błyskawicznych manewrach zakładających utrzymanie 
odpowiednie stanu czystości w pokojach wszyscy szybko się posapali.  
Wczorajsza kontrola sanepidu, którą przeszliśmy bez zastrzeżeń, skutecznie 
podziałała na Młodych – sprzątamy i nie rozprawiamy pt. „…a czy musimy?” 
 
Dzień piąty za nami, druga połowa Sportowiska rozpoczęta i jak to się najczęściej  
dzieje sił powoli brak. Paluszek, główka i brzuszek .. ale to nie znaczy, że wkradł się  
w Młodych Leniuszek!;) Intensywność zajęć i ich ilość są odpowiednie dla każdej 
z grup ale ilość towarzyszących w dniu emocji, koleżanki, koledzy… - to wszystko 
sprawia, że zmęczenie musi dać znać o sobie. Nie będziemy przesadzać – jeżeli 
jutro pobudka będzie z kwaśną miną zweryfikujemy nasz plan dnia!:) 
 
do jutra! 

DZIEŃ 6 "PO ZBÓJU" 

Mamy świeży śnieg! Rano pojawiło się więcej bieli ale ataku zimy jeszcze  
nie ogłaszamy!:) Dzień zgodnie z planem - na stoku, na animacjach/termach i na  
klubowej Białej Nocy zakończony!:) 
Akumulatory naszych podopiecznych potrzebują szybkiego doładowania. 
Przeszkadza katar i kaszel z którym walczymy, dają znać o sobie 
mięśnie nóg które popracowały przez kilka dni a poziom motywacji 
narciarsko-snowboardowej udaje się utrzymać dzięki wesołym negocjacjom:)  
Dziś na stoku słońce towarzyszyło nam w pierwszych dwóch godzinach i ostatecznie 
uległo szaroburym chmurom. Udało nam się uwiecznić ślizgi snowboarderów i  
ostro ćwiczone skręty narciarzy. Śmiałkowie próbowali swoich sił na hopkach 
a największą zabawą jest pokonywanie kolorowych fladr wiszących wzdłuż tras 
narciarskich. Przed nami videoanaliza więc przygotowujemy materiał szkoleniowy. 
Podczas zajęć przeplatamy ćwiczenia techniczne z zabawami oraz jazdą swobodną. 
Dotarł do nas zestaw tyczek i bramek startowych więc z niecierpliwością czekamy 
na piątek i nasze zawody. Mamy nadzieję, że na zakończenie złapiemy jeszcze 
trochę słońca a na niebie pojawi się więcej koloru błękitnego:) 
Zgodnie z klubową tradycją naszych Sportowisk ostatnie noce na wyjazdach są 
tematyczne. W kolejność od Białej przez Czerwoną i na Zielonej kończąc bawimy się, 
uczymy i gramy. Dziś szaleliśmy na UV party:) Wymalowani specjalnymi farbami,  
oświetleni lampami ultrafioletowymi oraz laserami i błyskami stroboskopów .. 
hmy:) ..jak na dobrą, klubową imprezę przystało!:) 
Gdy najmłodsi układali się do snu nasi Advenczersi wyruszyli na termy do Bukowiny. 
Trzy godziny szaleństwa i o punktualną ciszę nocną nikt nikogo nie musiał prosić:) 
Mamy nadzieję, że nasze pokasłujące i kichające Szkraby szybko wrócą do sił, 
że zmęczenie i chwilowa niemoc zostanie zwalczona w szeregach a sportowe chęci 
i dobre humory utrzymają się u wszystkich do końca Sportowiska!:) 
 
Z okazji Święta Babci i Dziadka, przesyłamy od wszystkich dzieci najlepsze 
życzenia dla mam naszych mam i tatusiów naszych tatusiów!;) 
Razem z Młodymi przygotowaliśmy film [link] 

Zdjęcia na dole strony - obszerniejsza fotorelacja w dziale Galeria oraz na Facebooku! 



DZIEŃ 7 "JAK JEST SNOW TO MUSI BYĆ SHOW" 

Dzień 7 Advenczersi rozpoczęli o 7 rano meldując się na hali sportowej, następnie  
zdezerterowali z zajęć na stoku i pracowali nad formą do planu zdjęciowego.  
Ekipy FanActive wstały później i z odpaleniem nart czy snowboardów nie było 
problemu! Forma rośnie, zawody już jutro, tyczki rozstawione więc do boju!:) 
Jednak za nim staniemy w blokach startowych musimy ochłonąć z dzisiejszych 
wrażeń a tych w ciągu dnia nam nie brakowało. Sesja zdjęciowa do kartek 
z pozdrowieniami, pamiątkowe wpisy do klubowej kroniki, Wieczór Góralski 
z regionalnym zespołem ludowym oraz Czerwona Noc.. heh zasypianie dziś 
do najłatwiejszych nie należało;) 
Dbając o tradycję Sportowisk, jak na przed ostatni wieczór przystało, bawiliśmy 
się w kolorze czerwonym. Jednak charakter i cel tej animacji był inny niż na  
Białej Nocy. Dziś zabawa uczyła, inspirowała i motywowała.. do czego? 
Do doskonalenia umiejętności i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. 
Wyreżyserwoana akcja ratownicza pozwoliła naszym WOPRowcom sprawdzić 
stan przygotowania oraz szybkości i swobody działania.. Młodzi doskonale  
poradzili sobie z zastaną sytuacją. Gdy w wypadku na stoku ucierpiało kilku narciarzy 
nasi wychowanakowie bez trudu ocenili miejsce zdarzenia, stan poszkodowanych  
ipodjęli właściwe kroki. Bardzo nas cieszy zainteresowanie tematem wśród najmłodszych.. 
pytania "a dlaczego?", "a jak ten Pan się przewrócił to..", "do czego służą flary  
syganlizacyjne?" to jedne z wielu tego wieczoru. W dziale galeria uzupełniamy  
filmowe relacje a dziś znajdą Państwo link do roboczego materiału dotyczącego 
autoratownictwa. Pogoda nie pozwoliła nam przeprowadzić pkazów na  
Zalewie Czorsztyńskim ale liczymy, że 22 luty w Warszawie będzie mroźny, 
pojawi się lód i wraz z państwem będziemy mogli się spotkać na j.Gocławskim. 
 
Dziś kończymy relację, więcej opowiedzom Młodzi po powrocie do domu - jutro 
czeka nas Slalom Narciarsko-Snowboardowy, wybory Snowmana i Snowmanki, 
wyróżnienia okolicznościowe, podsumowanie zmagań sportowych oraz kilka 
niespodzianek - konieczne jest więc uzupełnienie sił;) 
 
Do usłyszenia:) 
 

DZIEŃ 8 I 9  

 
To ten dzień, dzień do którego przygotowania trwały całe Sportowisko – dzień zmagań 
sportowych a dokładniej zimowego slalomu narciarsko-snowboardowego. Imprezę 
zorganizowaliśmy w kompleksie narciarskim Grappa Litwinka. Zarezerwowana trasa 
zjazdowa, profesjonalne tyczki i bramki startu oraz mety, prawdziwe komendy startowe - to 
było niezapomniane widowisko! Kibice na wyciągu i wzdłuż trasy zjazdowej, klubowa 
piona od wszystkich - dla wszystkich - po każdym przelocie, zabawa i sportowe emocje! 
My chcemy raz jeszcze!!:) 
Gdy każdy zweryfikował swoje umiejętności i poznał życiowy czas pożegnaliśmy białe 
szaleństwo i powoli myślami wędrowaliśmy do Warszawy. Ale, ale… nie tak szybko! 
Jeszcze się nie żegnamy! 
Do obiadu zdaliśmy sprzęt w narciarni i ruszyły przygotowania do uroczystej Gali 
Zimowych Mistrzów Sportowiska.  



Pamiątkowe wpisy do kroniki, wspólne zdjęcia, pocztówki do rodziców i zaczęło się. 
Bum. Podziękowania, wyróżnienia i nagrody! Każdy uczestnik naszego wyjazdu otrzymał 
świadectwo ukończenia Sportowiska – z czerwonym paskiem!;) Dla każdego mięliśmy 
przygotowany okolicznościowy, klubowy tshirt, nasze Mikruski i Miniski otrzymały złote, 
medale uznania, najmłodszy team został wyróżniony żabolami, były dyplomy, nagrody 
specjalne, laur czystości i podsumowanie emocjonujących wyborów Snowmenki i 
Snowmena wyjazdu. Zwyczajowo owocowe wyróżnienia i podziękowania otrzymała kadra 
– tym razem w miodowej wersji Pomelo;) a zwycięzcy konkursów i zakładów z trenerami 
odebrali swoje extra gifty! Od wakacji 2014 mamy zaszczyt na zakończenie Sportowisk 
powoływać nowych kadrowiczów. W tym roku zaprosiliśmy do instruktorskiego grona 
Sylwie Głowacką – uczestniczkę wielu Sportowisk letnich i zimowych, ratowniczkę, 
przyszłą instruktorkę snowboardu i niedługo wychowawcę kolonijnego. Bardzo nam miło, 
że młodzi ludzie po wielu latach współpracy z nami mimo pełnoletniości – wolności, chcą 
tworzyć team i zdobytą wiedzę, umiejętności oraz energię młodości poświęcić na pracę z 
młodszymi kolegami i koleżankami.  
Jak na prawdziwą galę przystało były bloki reklamowe, liczne selfie i oprawa muzyczna o 
którą zadbał nasz klubowy Dj.Boruc!:) 
Dzień kończyliśmy klubową zieloną nocą! Wyświetliliśmy filmowe produkcje Sportowiska, 
młodsi w towarzystwie świetlików powędrowali do łóżek a nasza ekipa Advenczersów 
rozpoczęła FluParty. Zielone lasery, gęsty dym i moc z głośników.. zobaczymy jak długo 
dziś będziemy się bawić!?:) 
 
Czas pędzi jak szalony, jeszcze przed chwilą przygotowywaliśmy programy, atrakcje i 
animacje na wyjazd, szykowaliśmy sprzęt i nie mogliśmy doczekać się dnia wyjazdu a dziś 
kończymy dziewięciodniowe Zimowe Sportowisko 2015. 
Uwielbiamy wyjazdy z Młodymi, Sportowiska wysysają z nas całą moc i energię ale dają 
jednocześnie tak wiele radości i satysfakcji, że ile nocy byłoby nieprzespanych i ile sił 
poświęconych to zawsze z entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem jesteśmy chętni na 
kolejne wyjazdy! To dzięki naszym wychowankom i wielu ciepłym słowom od Państwa 
odkrywamy nowe pokłady energii w sobie a nasza motywacja nie słabnie. 
Bardzo nam miło, że mogliśmy razem spędzić kolejne Zimowe Sportowisko. Dziękujemy 
Państwu za zaufanie do naszego zespołu a wszystkim uczestnikom raz jeszcze 
gratulujemy formy i przybijamy klubową pionę za wspólne treningi oraz zabawy które miło 
będziemy wspominać.  
Zapraszamy na Sportteamową Majówkę i Letnie Sportowiska 2015 – temperatury rosną, 
czas planować wakacje!:) 
Do zobaczenia! 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami 
Organizatorzy oraz kadra trenerska Sportteam Zdrowy Styl. 
 
 


