
 

Ekaterina – młodzik * 

Ekaterina- Nowogród  

Ekaterina – Czerwieńsk   

Ekaterina- Niwiska    

 

Ania- Lions  * 

Ania- Mini Girls  

Ania- The Earth  * 

 

Magda- Hej Miki    

Jacek- Komin   

Jacek- Fire Crackers   * 

Andrzej, Sasha, Bartek- * 

 



IRA- The Earth 

ANIA- Mini Girls , acro dziewczęta z par młodzik, acro dziewczęta z par junior. 

MAGDA- - Hej Miki  + ZGS (zespołowe gry sportowe- wybrane w planie zajęć grupy)  

KASIA- Nowogród, Czerwieńsk, Niwiska 

ALA- Mini Girls + ZGS+ 2 pary children 

ADRI-  Lions  10 os    

GABO- 6 par młodzik (Hubert & Kinga, Feliks & Maja, Dawid & Ada,  Patryk & Maja, Filip & Anastazja, Miko & Maja))  

JACEK- Fire Crackers  + grupa Alicja, (zespołowe gry sportowe- wybrane w planie zajęć grupy) siłownia chłopaki JUNIOR 

FILIP -  4 pary młodzik ( Tytus & Kaja, Mateusz & Nikola ?, Wojtek & Ola Maciej & Ola, Oli & Nikola) + 3 pary junior choreografia 1:15  

SASZA – 4 pary junior,    technika  kroku oraz obroty – młodzik pary + grupa Kasi RAZEM,  

BARTEK – motoryka pary młodzik, acro junior + Maciek i Ola + IRL 

ANDREZJ - acro junior, trampolina acro wybrane dziewczęta,  

POMOC/ OPIEKA WYCH Pani Różańska  

 

TRENINGI SPORTOWE OPIS CELE  

 

 

 



Lp. GRUPA TRENER CELE GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE  PLANOWANA  

ILOŚĆ TRENINGÓW 

1.  The Earth IRA -Choreografia tańczona w całości  

-Nauka nowego elementu 

akrobatycznego 

-Podwójne/potrójne obroty  

-Analiza i poprawa szybkości basic step  

-Wzmocnienie pracy ramion 

Treningi każdego 

dnia minimum 

2:15 max 3,5 h 

dziennie 

2.  Mini Girls Ania -Choreografia do muzyki 

 -Nauka podnoszeń 

-Nowy początek  

-Doskonalenie choreografii i praca nad czystością wykonania  

-Szybkość i muzyka w basic step  

-Trchnika wyprowadzania ruchów, wzmocnienie ramion  

-Utrzymanie prawidłowej sylwetki podczas tańca 

 -Podwójne obroty! 

Treningi każdego 

dnia minimum 

2:15 max 3,5 h 

dziennie 

3.  Mini Girls Ala -Nowa Choreografia -Nauka wybranych 

elementów akrobatycznych 

-Utrzymanie prawidłowej sylwetki podczas tańca -Podwójne 

obroty! -Zwiększenie świadomości własnego ciała -Szybka i 

mocna praca ramion 

Treningi każdego dnia 

minimum 2:15 max 3,5 

h dziennie 

4.  The Lions Adri -Nowa Choreografia -Nauka wybranych 

elementów akrobatycznych 

 

-Utrzymanie prawidłowej sylwetki podczas tańca -Podwójne 

obroty! -Zwiększenie świadomości własnego ciała -Szybka i 

mocna praca ramion 

Treningi każdego 

dnia minimum 

2:15 max 3,5 h 

dziennie 

5.  Niwiska Kasia - Sport jako najlepszy środek do 

rozwoju dziecka. Zaczynamy od 

zabawy! 

Doskonalenie umiejętności tanecznych 

- miłość do sportu poprzez zabawę  

- wzmocnienie mięśni nog , brzucha i pleców  

- dużo techniki rock n rolla , w celu wypracowania 

automatyzacji ruchów .  

Treningi każdego 

dnia minimum 

2:15 max 3,5 h 

dziennie 



Wzrost sprawności motorycznej 

poprzez taniec 

Wiadomości - zdrowe odżywianie 

Działania wzmacniające współpracę w 

grupie 

- nowa część choreografii , w celu rozwoju koordynacji 

ruchowej i poznawania nowych krokow tanecznych  

Cele dodatkowe : - nauka zdrowego odżywiania 

 - odpowiedzialność i dbanie o grupę - integracja z innymi 

uczestnikami obozu 

6.  Czerwieńsk,  Kasia Doskonalenie umiejętności tanecznych 

Wzrost sprawności motorycznej 

poprzez taniec 

Praca nad „osobowością w tańcu” 

Wiedza – zdrowe odżywianie  

- dużo praktyki tańca rock n roll , aby wyrobić automatyzm 

ruchów i polepszyć tym prace od września  

- Wzmocnienie brzucha i pleców 

 - Czyszczenie drugiej połowy choreografii. - Umietnosci 

napinania się i rozluźniania się w potrzebnych momentach 

 - Artyzm ( czyli umietność współpracy z publiką) 

 - Grupa młodsza wszystkie treningi przerabia z starszymi 

dziewczynami w celu rozwoju pamjeci i koordynacji poprzez 

szybkie zapamiętywanie choreografii i trudniejszych 

elementów technicznych 

 Cele dodatkowe : - rozsciaganie - Zasady prawidłowego i 

zdrowego odżywiania 

Treningi każdego 

dnia minimum 

2:15 max 3,5 h 

dziennie 

7.  Nowogród Kasia Praca nad „zespojeniem” grupy 

Technika kroku podstawowego. 

Motorycznośc – poprawa szybkości, siły 

i wytrzymałości. 

Wzrost wiedzy na temat- ZDROWIE W 

SPORCIE 

- Warsztaty- pozytywne nastawienie sport/ FUN/ edukacja 

pozaformalna. Atmosfera w grupie  

- Nawiązywanie relacij z innymi uczestnikami obozu 

 BS - Technika podskoku w kroku podstawowym  

- Wyprost nog i napięcie palców podczas tańca  

Treningi każdego 

dnia minimum 

2:15 max 3,5 h 

dziennie 



 - Wydolność fizyczna  

- Praca twarzą podczas układów/choreografii 

- Synchronizacja ruchów formacji (wyrównywanie poziomów)  

- warsztaty WIEDZA -zdrowe odżywianie się 

8.  Formacja MŁODZIK/J Kasia Choreografia 

Wzrost synchronizacji formacji w 

choreografi i technice 

- zmiana 2 części choreografii  

- nauka „pilnowania” linii w formacji.  

- równa technika przejść w parze i w zmianach linii 

Minimum  

 

treningi 1:30 

9.  PARY MŁODZIK 

PARY JUNIOR 

motoryka 

BARTEK Wzrost sprawności motorycznej 

1. DYNAMIKA 

2. WYTRZYMAŁOŚC 1:45 

Świadomośc potrzeb wyokiego poziomu 

motoryczności.  

Motywacja i „Etos pracy” 

- ćwiczenia krótkie dynamiszne 
- wyścigi 
- skocznośc ćw LA 

- air track – zwinność 

- trampolina 

- wydolność (bieg ciągły czasówki 1:00’, 1:15’1:30’ 1:45 x 3 

dni) 

 

7 treningów  

Każdy 45min- 1 h  

10.  Fire Crackers Jacek Wzrost siły, dynamiki, motoryczności 

Gibkość  

- ćwiczenia siłowe (nogi, ramiona, plecy, brzuch) 

- skoczność (ćwiczenia ze skakankami, ćw LA) 

- ćw na drabince koordynacyjnej 

- stretching, rozciąganie (plecy, nogi) 

14 treningów 

podczas obozu 

11.  MŁODZIK  

Hubert & Kinga,  

GABO 

 

Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Technika (pozycje ciała) 

Choreografia zmiana i doskonalenie 

(„czyszczenie” układu) 

- Wyprost nóg na których tańczą oraz przy wyproście w kiku 

 - W kroku podstawowym poprawa utrzymania pozycji pleców  

- Poprawić dynamikę w tanciu  

- Zmienić kawałek choreo 10-15 sekund - Technika przejść  

14 treningów 

podczas obozu 



Doskonalenie szybkości wraz z precyzją 

wykonywanych ruchów 

- Wzmocnienie ruchów ( „ostrość” zmian pozycji) 

12.  MŁODZIK  

Feliks & Maja,  

 

GABO Przygotowanie do sezonu jesiennego  

Choreografia zmiana i doskonalenie 

(„czyszczenie” układu) 

Technika BS  

Dodanie do umiejętności RR 

umiejętności taneczne z innych styli 

tańca 

- Feliks poprawa pierwszy podskok w kroku podstawowym, 

kolanach i kikach ( nie robi go, a robi przysiad ) TECH BS 

- Zmienić 10-20 sekund choreografi na bardziej taneczna i 

ciekawsza  

- G. Część ciała bardzo spięta i trzymana OK! ale teraz 

potrzebujemy górną część zrobić bardziej taneczną.   

- Zrobić DF (figury taneczne)  

- Artyzm ( umietnosci współpracy z publika „scena”) 

 - Potrzebują kontrolować plecy podczas tańca 

14 treningów 

podczas obozu 

13.  MŁODZIK  

Dawid & Ada 

GABO Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Osobowośc taneczna 

Choreografia zmiana i doskonalenie 

(„czyszczenie” układu) 

Technika BS 

- podskok Dawida odbicie + wysokie palce 

- Pewność siebie Dawida (RR FUN)  

- Ada kontrola ciała podczas choreografii 

- Zmiana kawałka choreo 10-15 sekund na trudniejszy  

- Technika przejść - Odciągnięcie palców 

  

 

 

treningów podczas 

obozu 

14.  Młodzik  
Filip & Aanstazja 

I 

GABO Przygotowanie do sezonu jesiennego, 

technika (basic step, pozycje ciała), 

doskonalenie choreografii, czyszczenie 

układu. 

Nowy układ jest zrobiony, trzeba go wyczyścić dokładnie, 
skupiamy się na wyprostowaniem nóg, które są na ziemi oraz 
przy wyprowadzeniu w kicku, po kroku pdst poprawa 
utrzymania pozycji, podskok w kick blch, ściągnięcie kolana,  
dynamika w tańcu, czyste pozycje, wzmocnienie pleców, 
ramion oraz rąk,  dance figure, praca z zakresu psychologi 
sportu- świadomość pozycji oraz predyspozycji pary, nauka 
akceptacji oraz przyjaźni w parze/grupie to sukses na parkiecie, 

10 treningów 

podczas obozu 



podwyższyć próg samooceny, wiara we własne umiejętności, 
siła, rozciąganie, motoryka, szybkość i gibkość. Filip- motywacja 
do działania, praca nad świadomością celów sportowych 

15.  MŁODZIK  

Wojtek & Ola 

FILIP Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Cele sportowe – odpowiedzialnośc za 

podnoszenie swoich umiejętności. 

Choreografia /  doskonalenie 

(„czyszczenie” układu) 

 

 

Para jeszcze potrzebuje być dopilnowana Czyli – Należy ich 

motywować do działania. Dlatego praca nad świadomością i 

realizacją celów sportowych – zależy to od nich w 1 kolejności a 

w 2 od trenera.  

-każdą część powinni wykonać jak najlepiej, za każdym 

podejściem.   

- umietnosci współpracy z publiką „scena” 

- poszukiwanie czegoś co spowoduje ze będą chcieli być 

najlepszymi. Pobudzenie chęci rywalizacji. 

- Para z WIELKIM potencjałem ( praca nad celami) jeśli chcą to 

robią perfekcyjnie. DO DYSKUSJI 

- doskonalenie choreografii 

 

 

  

treningów podczas 

obozu 

16.  MŁODZIK  

Patryk & Maja 

GABO Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Technika/ pozycja taneczna 

Technika BS w miejscu i w przejściu 

Zabawa w tańcu podczas choreografii 

- zmiana części choreografi na bardziej trudny i taneczny (są już 

gotowi) 

- Wyprostować plecy  (pozycja taneczna ) 

- Technika przejść  

- Artyzm i Mai i Patryka (RR FUN) 

14 treningów 

podczas obozu 

17.  Młodzik  

Miko & Maja 

I 

 

GABO Przygotowanie do sezonu jesiennego, 

technika (basic step, pozycje ciała), 

doskonalenie choreografii, czyszczenie 

układu. 

Nowy układ jest zrobiony, trzeba go wyczyścić, skupić się na 

basic step szczególnie podskok oraz szybkośc powrotu nogi 

(zwolnione kicki są przy powrocie u Miko).  Praca z muzyką w 

10 treningów 

podczas obozu 



kroku podstawowym, pozy, praca rąk, dopracować 2 acro w 

układzie. 

18.  MŁODZIK  Mateusz & 

Nikola 

FILIP / lub 

inny trener ( w 

zależności od ilości 

dni treningowych  

Mateusza) 

 

Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Choreografia 

Motoryczność i szybkość ( w 

szcególności Mateusz) Nikola ma 

również treningi w formacji.  

Technika BS (nogi+ plecy)- ale pod 

kątem szybkości i precyzji.  

 

-Zmiana części choreografii  

-Synchoronizacja układu (partner partnerka) 

- twarz Mateusza pod czas tańca czyli charyzma taneczna ( pod 

czas tańczenia na treningach ma próbować robić zachęcająca 

do oglądania twarz)  

 – poprawa gibkości  

- Nikola - dopilnowanie ruchu głowa do przodu przy kikach - 

głowa ma być stabilna . 

  

 

 

 

treningów podczas 

obozu 

19.  MŁODZIK Tytus & 

Kaja 

FILIP Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Motoryczność w tańcu  

Wygląd na „scenie” 

Figury taneczne wraz z pozycją pleców 

- Skończyć choreografie ( sprawdzenie płynności choreografii i 

ew. Zmiaany) 

- gotowi do cięższej pracy, należy dopilnować żeby za każdym 

razem wykonywali zadania maksymalnie.  

- Wiele precyzyjnych powtórzeń choreografii 

 - pozycja pleców 

- Artyzm (zachowanie na scenie wspólnie jako para a nie jako 

indywidualności)  

14 treningów 

podczas obozu 

20.  BARTEK EL. ACRO JUNIOR - gdy para będzie gotowa fizycznie do elementów, będą mieli 

treningi z ACRO. (chodzi o proporcje wagowo wzrostowe i 

przygotowanie motoryczne) DECYZJA PODCZAS OBOZU 

 



21.  MŁODZIK  Maciej & 

Ola 

FILIP Przygotowanie do sezonu jesiennego 

Choreografia /  doskonalenie 

(„czyszczenie” układu) 

Technika BS (nogi+ plecy) 

Motoryka w Tańcu 

 

- Wyprost nóg w kikach, prozycje nóg w BS - czyli kroku 

podstawowym  

- pozycja pleców 

- gotowi do cięższej pracy (można zwiększyć ilośc powtórzeń 

choreografi) 

 - Technika przejść  

- Maciek : kopanie od kolana  

- Ola : pozycja napiętych palców w kikach 

14 treningów 

podczas obozu 

22.  KAMIL& 

MARIKA 

Elementy Juniorskie i MCCS Podstawy pozycji ciała 
Wejście i wyjście do muzyki (liczenie el. Przez Maćka) 

5 treningów 

Każdy 45 minut 

23.  BARTEK Elementy Juniorskie i MCCS Elementy lotne 3 treningi 

Każdy 45 minut 

24.  Hej Miki   Magda Technika taneczna  

Sprawność motoryczna 

Zabawa poprzez sport  

Wiedza o sporcie i zdrowiu 

Krok podstawowy  
Prawidłowa postawa ciała 
Utrzymanie póz 
Gibkość skoczność , wytrzymałość 
Choreografia 
Zabawa poprzez sport 

Treningi 2 x 

dziennie 

 

25.  JUNIOR Oli & WIKA BARTEK Elementy Juniorskie i MCCS 

Technika fus i betarinii 

Samodzielnośc w osiąganiu celów 

sportowych- podejmowanie decyzji. 

Szybkość i muzyka w elementach juniorskich 
Wejście i wyjście z elementów 
Serie fus i betarinii 
Lotka bez ląży +muzyka 
Siła OLI– NOGI, RĘCE, BRZUCH 
        WIKA- Brzuch, ręce 

5 Treningów 



Lotki 

Siłownia 

26.  SASZA Choreografia junior 

technika 

Układ juniorski analiza, technika. 
- trening szybkości (Oli) 
- Układy duże ilości połówek 
- ost 4 dni duże liości całości 
- technika BS oraz obrotów 

Codziennie 

27.  ANDRZEJ ACRO MSFS ELEMENTY  
- salto w przód, tył, betarini, Przygotowanie do salta prostego, 
salto kuczne na biodra. 

Codziennie 

28.  JUNIOR KAMIL & 

MARIKA 

(Kamil do końca sierpnia 
zakaz wysyłku po operacji 
na serce) 
Ćwiczenia dostosowane do 
możliwości 

BARTEK GIBKOŚĆ + siłownia -technika 

Ułożenie planu sportowego 

Gibkość (plecy , stopy, tylne części nóg) 
SIŁOWNIA – technika Kamil 
Marika- Brzuch, ramiona, grzbiet 
 

5 Treningów 

29.  SASZA Choreografia junior 

technika 

Układ juniorski analiza, technika, zmiana choreografii jednej z 
części 
 

Codziennie 

30.  ANDRZEJ ACRO z miejsca Marika (Kamil wykluczony)  Elementy MCFS z miejsca  
-technika 
-duża ilość serii 

Codziennie 

31.  JUNIOR  Dima & 

Natalka  

BARTEK Elementy Juniorskie i MCCS 

Technika fus i betarinii 

Lotki 

Dima- Praca nad celami 

Natalka- zagrożenia / wsparcie 

Szybkość i muzyka w elementach juniorskich 
Wejście i wyjście z elementów 
Serie fus i betarinii 
Lotka bez ląży +muzyka 

KOMBINACJE ACRO 
Siła DIMA– NOGI, RĘCE, BRZUCH 
        NATALA- Brzuch, ręce 

5 Treningów 

32.  SASZA Choreografia junior Układ juniorski analiza, technika. 
- Układy duże ilości połówek 
- ost 4 dni duże liości całości 

Codziennie 



technika - technika BS oraz obrotów 
- b. Duża ilośc powtórzeń układów 

33.  ANDRZEJ ACRO MSFS ELEMENTY  
- salto w przód, tył, betarini, Przygotowanie do salta prostego, 

salto kuczne na biodra. 

Codziennie 

34.  PARY JUNIOR FILIP DANCE FELLING & FUN 

Szukanie emocji w tańcu 

Choreografia do 1:15 
3 pary razem (Kamil w swoim tempie) 
 

6 treningów 

35.  Junior  

        Oli & Nikola 

I 

FILIP Motoryczność w tańcu, praca nad 

osobowością taneczną, szybkość w czasie 

tańca, artyzm szczególnie u Nikoli 

emocje poprzez mimikę- kontakt z 

publicznością, pewność siebie na scenie. 

New choreography is done. 

Przygotowanie do sezonu jesiennego, technika, pozy, szybkość 
w tańcu (basic step, pozycje ciała), praca nad wizerunkiem, 
artyzm na parkiecie, pewność siebie na parkiecie, dance-fun.  
 

8 treningów 

podczas obozu 

36.  BARTEK Elementy juniorskie plus wprowadzenie 

do MCCS- główny cel technika fus 

(wejście i wyskok)  

 

Oli + 2 pary potrzebujemy wyszkolić do wyskoków z fusa 
najlepiej żeby przy tym Jarek mógł być i kontynuować po 
obozie pracę z odpowiedną wiedzą techniczną . 

6 treningów 

podczas obozu 

37.  SASZA Przygotowanie do sezonu jesiennego, 

technika (basic step, pozycje ciała), 

doskonalenie choreografii, czyszczenie 

układu.( Nikola wyżej kolano do kicku),  

Oli kick blch I ściąganie kolana, 3 

obroty, sprawdzić poprawnośc 

wykonywania acro w układzie. 

Gotowi do ciężkiej pracy, przygotowani psychicznie i fizyzycznie  
 

 

38.  DZIEWCZĘTA 

MŁODZIK ACRO 

 

 

ANDRZEJ Przygotowanie do salt  - Trening Air Track 

- trening Trampolina (salta w przód i tył- podstawy) 

5 treningów 



39.  DZIEWCZĘTA 

JUNIOR(podczas 

treningu z Anią, 

Chłopaki są na siłowni 

z Jackiem i Bartkiem) 

ANIA Trening akrobatyczny MCFS - Przygotowanie do el. MCFS 

- Trening Air Track 

- Strening sprawności motorycznej specjalistyczny do MCFS 

5 treningów 

40.  GRUPY 

- NB, CZER, NIEW 
- MINI G 
- LIONS 
- MŁODZIK 
ZGS 

MAGDA  

JACEK 

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE - siatkówka odbicie piłki sp. Górnym, dolnym - podstawowe el. 

Gry - 2 ognie 

- koszykówka  (kozłowanie, rzut w biegu, rzut z naskoku, 

zabawy koszykarskie) 

- Rozgrywki (siatkówka, p. nożna, koszykówka) 

      

       treningów 

41.  ODNOWA 

BIOLOGICZNA  

Grupy starsze  

Trenerzy grup Wiedza na temat masażu w sporcie 

Podstawowe działania praktyczne 

Warsztaty  

Sauna, masaż, Krioterapia (leczenie zimnem)  nowoczesne 

metody odnowy biologicznej.  

5 x 

Co 2 dzień  

42.  Grupy starsze Chętni 

trenerzy 

SPORT FOR FUN 

ZGS- angażowanie młodziezy do 

uprawiania różnych rodzajów sportu. 

- Siatkówka  

- koszykówka 

- tenis stołowy 

- piłka nożna 

8 x podczas obozu 

43.  CAŁY OBÓZ  

Badanie BMI  

Każdy trener  

zbada swoja 

grupę 

Świadomość rozwoju sportowca poprzez 

różnice wagowo – wzrostowe. 

Zbadamy wagę i wzrost i zgodnie z kalkulatorem BMI opiszemy 
całą grupę.  
Wyniki przedstawimy na wykresach.  

1 x podczas obozu 

44.  CAŁY OBÓZ  

Konkurs mięśnie 

brzucha 

KOMISJA 

będzie składać 

się z trenerów z 

zagranicy.  

Rozstrzygnięcie konkursu  

mm. Brzucha  

Zadanie było przedstawione podczas treningów ZOOM w 
połowie kwietnia 2020 
 

1 x podczas obozu 



 

 

Szczegółowy plan będzie rozpisywany na bierząco w zależności od pogody oraz zal treningowych. 

08.08 sobota 

▪ Przyjazd 
▪ Plaża  
▪ Zabawy integracyjne (na zapoznanie się) 
▪ Rozpoczęcie 
▪ Wspólny trening 

 



09.08 niedziela 

▪ Apel wspólny wszyscy razem 
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Testy sprawnościowe 

 

10.08 poniedziałek 

▪ Apel wspólny wszyscy razem  
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 
▪ Zabawy integracyjne (na pracę zespołową), np. kartki A4 wieża 

 

11.08 wtorek 

▪ Apel wspólny wszyscy razem  
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 
▪ Dyskoteka 



 

12.08 środa 

▪ Apel wspólny wszyscy razem 
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 
▪ Podchody 

 

13.08 czwartek 

▪ Apel wspólny wszyscy razem  
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 
▪ quiz o rnr 

 
/14.08 piątek 

▪ Apel wspólny wszyscy razem  
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 



▪ Runmagedon 
15.08 sobota 

▪ Apel wspólny wszyscy razem 
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 
▪ Bal piżamowca, dyskoteka, bitwa taneczna 

16.08 niedziela 

▪ Apel wspólny wszyscy razem  
▪ Rozruch (podział na grupy) 
▪ Treningi 
▪ Miss i mister obozu 

17.08 poniedziałek 

▪ Apel wspólny wszyscy razem 
▪ Rozruch (podział na grupy)  
▪ Treningi 
▪ Zakończenie, pokazy, slajdy, utwór obozowy wszyscy, pakowanie, gofry, lody 

 

18.08 wtorek       POWRÓT DO DOMU  



ROZPOCZĘCIE OBOZU: 
 

PODZIAŁ GRUP: 
 
Podstawowa 
Zaawansowana; tl, mg, … 
Sportowa te, fc, j  
 
ORGANIZACJA: 

Apel (każdy dzień przed śniadaniem wszyscy) 

Poranne zajęcia rozruch (podział na grupy) 
Poczta obozowa 
 
INTEGRACJA: 
 
odgadywanie imion 

zabawa imię + gest 

poznaj moją historię 

zbuduj największą wieżę (kartki A4) 
 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE: 
 

Skoczność 

Gibkość 

Wytrzymałość 

Szybkość 

Siła 
 



GRY I ZABAWY: 
 
Quiz o rnr 
Karaoke 
Miss mister obozu 

Bitwa taneczna (podział na grupy) 
Runmagedon 
Kalambury 

Załóż się, tabu, zagadnij kim jestem 

Konkurs na budowlę z piasku 

Wieczór śpiewania  
Dyskoteki 

Bal piżamowca   
Baloniada  

Micha wody, wyścig 
 

ZAKOŃCZENIE OBOZU, POKAZY SLAJDÓW, POKAZY TANECZNE, 

WRĘCZANIE NAGRÓD 
 



Przygotowanie dziecka do obozu,  

Starszym zawodnikom nie musimy przypominać.  

Informacja dotyczy „nowych” i młodszych zawodników.  

PRZYGOTOWANIE: 

Dzieci ( w większości) od marca przebywały w bliskich kontaktach z rodzicami, nie obcowały w grupach. Prosimy zatem 

przygotować dzieci do obozu. 

- powinny zasypiać przed 23:00  

 

- powinny zasypiać przy zgaszonym świetle, bez oświetlenia czy TV, muzyki.  

 

           - uczymy pić wodę   

 

- jemy posiłki różnorodne ( nie tylko płatki z mlekiem, sucha bułka, ziemniaki, chleb z dżemem) PRACUJEMY NAD 

jedzeniem warzyw, owoców, nabiał, pełne obiady. 

 

 



 

 

- dziecko samo powinno pamietać, że należy umyć zęby, zmienić koszulkę dbać o porządek w pokoju. ( POMOŻEMY MU W TYM) 

 

                            

 

 

                                              Pamiętajmy żeby dzieci zabrały ze sobą: 

Buty do biegania, tańca, legitymacje szkolną, gry planszowe lub karty, klapki pod prysznic, kieszonkowe 10- max 15 zł na 

każdy dzień, mały plecaczek, jeśli macie Państwo to prosimy spakować ortalion lub coś przeciwdeszczowego. 

Rodzice zabezpieczają dziecko przed chorobą lokomocyjną w drodze do Mrzeżyna i z powrotem. 

Zasady jak na każdym wyjeździe.  

Jeśli kieszonkowe to proponujemy 10- 15 zł na dzień. Młodsi zawodnicy mogą wpłacić pieniądze do wychowawcy  

 (w kopercie po 10 zł) 

Prosimy nie dawać dzieciom na drogę jedzenia które może sprawić problem podczas drogi na obóz.. (Słodycze, żelki, 

chipsy, napoje gazowane itp) 



  

NIE ZABIERAMY NIE KORZYSTAMY z telefonów komórkowych, zegarków 

smartwatch,  tabletów itd. kontakt możecie mieć Państwo z wychowawcami lub 

kierownikiem obozu. Jeśli będziecie Państwo chcieli porozmawiać z dzieckiem prosimy o 

poinformowanie nas o tym i o umówionej godzinie miedzy śniadaniem a 12.00 będziemy 

mogli zorganizować czas na rozmowę. 

Dzwonić do Państwa będziemy jedynie w razie konieczności, również Państwa o to prosimy.   

Dzieci, kto ma niech zabierze zegarek. Na pewno przyda się budzik. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji 

klubowy aparat fotograficzny i będą z niego korzystali kiedy będą chcieli. Po obozie wszystkie zdjęcia będą 

do dyspozycji każdego uczestnika obozu. Będziemy pisać na www.megadance.pl o działaniach i postępach 

podczas obozu. W galerii umieszczać będziemy zdjęcia. 

 

                                                                                                           

Dzieci powinny zabrać ze sobą gry planszowe, karty do gry. My będziemy mieli piłki, sprzęt sportowy, 

sprzęt do zabaw integracyjnych.  

http://www.megadance.pl/


W budżecie na obóz mamy zapewnione wodę dla uczestników. My zakupimy wodę na cały czas pobytu na 

obozie. 1 l na dzień na osobę. Jeśli dziecko potrzebuje więcej będzie mogło zakupić wodę w sklepie przy 

ośrodku. 

Koniecznie! Dzieci zabierają bidony.             Ponieważ wodę będą przelewać do swoich bidonów.  

(chodzi o nie picie z tej samej butelki) 

                                           Również należy zabrać kremy przeciw opalaniu UV.  

 

Maseczki, będą sprawdzanie przy wejściu do autokaru w Zielonej Górze.  

Pogoda, jak nad polskim morzem- czyli może zdarzyć się wszystko.  

         Przypominamy o dokumentach: 

• Karta kwalifikacyjna 

• Oświadczenie rodziców 

(dokumenty są na stronie megadance.pl)  

 
 
 
 


