
Letni Obóz Wypoczynkowo-Sportowy  
Ośrodek Wczasowy „Perła” w Mrzeżynie 

01 – 12.08.2023r. 

 

Klub Sportów Azjatyckich Atemi po raz kolejny w 
okresie wakacji organizuje letni, aktywny wypoczynek, 
dla dzieci i młodzieży, członków klubu jak również dla 
innych młodych osób, mieszkańców naszego miasta. 
 
Ośrodek położony jest na pięknej, dużej działce 
pokrytej sosnowym lasem w bliskim sąsiedztwie 
plaży, która posiada certyfikat "Błękitnej flagi". Od 
morza dzieli zaledwie 150 metrów. Ośrodek otoczony jest zielenią, co czyni Perłę miejscem bardzo atrakcyjnym 
i przytulnym.  Jednocześnie do centrum miasteczka i portu można dojść piechotą w ciągu kilku minut. Ośrodek 
Perła czynny   jest od maja do końca września oraz w sezonie jesienno-zimowym dla Grup zorganizowanych. 
Jest to idealne miejsce na wczasy, kolonie oraz zielone szkoły. Na terenie ośrodka znajduje się budynek 
dwukondygnacyjny wczasowy Karlik i Karolinka, jadalnia, domki kampingowe i murowane, świetlica, plac zabaw, 
boiska do siatkówki i koszykówki, grill oraz parking. Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki oraz innych 
gier w tym stoły do ping - ponga, bilard, badminton, dart, gra w bule. Dzieci spędzą radosne chwile na specjalnie 
przygotowanym placu zabaw. 
 

 
Ośrodek oferuje pyszną domową kuchnię 
 
 
Oraz zakwaterowanie:  

   



 
ORGANIZATOR WYPOCZYNKU – KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI ZAPEWNIA 

CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ PEDAGOGICZNĄ I TRENERSKĄ. 
 
Obóz zgłoszony będzie w Kuratorium Oświaty i Wychowania  
i zorganizowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia w celu ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz 
kadry, podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie trwania 
epidemii COVID-19 
 
 
Koszt uczestnictwa w obozie – 2 100,00 zł 
 
Wyjazd na obóz autokarem w dniu 01.sierpnia 2023r. w godzinach 
wieczornych z miejsca wskazanego przez organizatora. Przyjazd do Bielska-Białej w dniu 12 sierpnia 2023r. 
w godzinach wieczornych. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 

- Ośrodek „Karlik”: pokoje 3, 4 i 5 - 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
wyposażone w TV kablową oraz sprzęt 
plażowy; 

- wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
śniadanie i kolacja w formie 
szwedzkiego stołu, obiad  
z podwieczorkiem, suchy prowiant na 
drogę powrotną i na całodzienne 
wycieczki 

 
Ośrodek w ramach umowy zapewnia:  

- bezpieczeństwo uczestników na terenie 
ośrodka, 

- utrzymanie czystości w obiektach,  
- świetlica z TV i miejscem do gier 

planszowych, zabaw i dyskotek, 
- zapewnienie środków higienicznych  

w pokojach 
- opiekę ratownika na plaży, 
- opiekę medyczną przez całą dobę, 
- kąpiel w basenie, 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
- boiska sportowe: siatkówka, koszykówka, 

badminton, 
 
Propozycja zajęć dla uczestników: 

- elementy survivalu (sztuka przetrwania  
             w warunkach ekstremalnych), 
- strzelanie z łuku i pistoletu ASG, 
- tor przeszkód KOMANDOS, 
- nocna zabawa przygodowo-terenowa  
             w lesie (dla młodszych w dzień), 
- olimpiada sportowa, 



- techniki linowe, 
- oraz: 

¾ trening technik karate, w tym nauka  
i doskonalenie form kata i kumite, 

¾ dla zawodników przygotowanie do sezonu 
2023/2024 
 

W związku z ograniczoną ilością miejsc, prosimy o deklarację 
uczestnictwa w celu rezerwacji miejsca na obozie – adres e-
mail: klub@atemibielsko.pl do dnia 31.03.20202r. Zaliczkę 
na obóz w kwocie 500,00 zł prosimy wpłacać do dnia 
31.03.2023r. na konto klubu: PKO S.A. 32 1240 6449 1111 
0010 6169 8939. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 01.08.2023r. na podane konto klubu.  

 
 

     
 
 

        
 

  
 

 
 
 

 
 


