
 

 

Letni obóz sportowy – Cetniewo 2019 – informacja dla uczestników. 

 

Termin: 23.06 – 07.07.2019 

Ośrodek: https://cetniewo.cos.pl/ 

Ilość uczestników: 50 osób 

Trenerzy: 4-5 trenerów 

Wyjazd 

• Pakowanie rowerów odbędzie się 21.06 (piątek), godzina 18:00, pod Halą Widowiskowo Sportową pod Dębowcem, 

Bielsko – Biała, ul. Karbowa 26. Przywozimy tylko rowery. 

• Zbiórka i wyjazd na obóz, 23.06.2019, z pod Hali Widowiskowo Sportowej pod Dębowcem, ul Karbowa 26, godzina 7:00. 

Na zbiórkę przywozimy walizki, oraz bagaż podręczny.  

• Transport realizujemy bardzo wygodnym i nowoczesnym autokarem Mercedes Tourismo VIP 59 + 2 osoby. 

• Planowany przyjazd do Cetniewa 16:00 – 17:00 

• Po przyjeździe  na miejsce – rozdział pokoi, rozpakowanie, kolacja 

• Planowany powrót do Bielska Białej, 07.07, około godziny 18:00, również pod Halę pod Dębowcem. 

Posiłki 

• W trakcie obozu każdy z uczestników, będzie miał do dyspozycji, pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacje. Posiłki są 

bardzo obfite i urozmaicone. 

• Dodatkowo dzieci można wyposażyć w batony energetyczne, które na pewno przydadzą się w trakcie treningów 

rowerowych lub innych intensywnych zajęć. 

• W trakcie trwania obozu, młodzież pod opieką trenerów, będzie mogła skorzystać ze sklepu, celem zakupu wody, Izo 

toników itp. 

Zakwaterowanie 

• Do dyspozycji mamy pokoje 3 i 4 osobowe. Dla rodziców są również pokoje 1 i 2 osobowe 

• Mieszkamy w pawilonie A i E 

Ramowy plan dnia 

• 7:00 -7:30 pobudka + toaleta 

• 8:00 śniadanie 

• 9:00 – 12:00 zajęcia sportowe 

• 13:00 obiad 

• 14:00 – 17:00 zajęcia sportowe 

• 18:00 kolacja 

• 19:00 - 21:00 zajęcia sportowe 

• 21:30 – toaleta + kontrola czystości 

• 22:30 – cisza nocna 

Rodzaj treningów w trakcie obozu: 

• Lekkoatletyka  

• Gry zespołowe ( piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka plażowa ) 

• Basen – treningi pływackie 

• Treningi rowerowe. Miedzy innymi wycieczka rowerowa do Gdyni i na Hel. 

• Treningi na Sali Judo 

• Treningi na krytej hali 

• No i oczywiście plaża 😊 

https://cetniewo.cos.pl/


Do naszej dyspozycji będziemy mieć następujące obiekty: 

• Stadion lekkoatletyczny  

• Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią  

• Krytą hale sportową 

• Kryty basen 

• Salę Judo 

• Boiska zewnętrzne do koszykówki, piłki ręcznej 

• Boiska zewnętrzne do siatkówki plażowej 

Jak prowadzimy zajęcia. 

Większość zajęć będzie prowadzonych z podziałem na grupy wiekowe oraz stopień wytrenowania dzieci. Treningi będą się 

odbywać na tych samych obiektach, ale pod opieką innych trenerów. Przewidujemy kilka mocniejszych treningów rowerowych, 

które nie będą obowiązkowe dla wszystkich uczestników obozu. 

Co zabieramy na obóz: 

• Z racji tego że Cetniewo to OBÓZ SPORTOWY a nie kolonia 😊, zabieramy ze sobą przede wszystkim odzież sportową !!! 

• Dres 

• Krótkie spodenki 

• Buty do biegania, 2 pary 

• Można zabrać buty do piłki nożnej na sztuczną murawę  

• Klapki 

• Komplet basenowy ( strój kąpielowy, kąpielówki – obcisłe, czepek i okularki) 

• Komplet rowerowy – stój klubowy kto ma, kto nie ma spodenki kolarskie z wkładką i koszulka 

• Bidon rowerowy – butelki plastikowe są niebezpieczne, mogą wypasać i przewrócić peleton 

• Komplet plażowy – strój, szorty, okulary przeciwsłoneczne, czapeczka, krem z filtrem 

• Można zabrać podstawowe leki, tj. Nurofen, no-spa, krople żołądkowe, płyn przeciw komarom, plastry, itp. 

• Rower, zapasową dętkę w rozmiarze koła. Kask rowerowy – obowiązkowy !!! 

• Mały plecaczek 

• Dużo bielizny, koszulek, skarpetek 

• Polar, kurtka przeciwdeszczowa, peleryna. 

• Dokument tożsamości 

• Wypełnione dokumenty  - link do dokumentów poniżej 

Karta kwalifikacyjna - Cetniewo 2019.pdf 

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka - Cetniewo 2019.pdf 

 

Uwagi ogólne. 

Dzieci i młodzież, są pod stałą i całodobową opieką trenerów. Regulamin obozu, który będzie załącznikiem do dokumentów, o 

których wspomniałem wyżej, przewiduje całkowity zakaz opuszczania ośrodka bez obecności i wiedzy trenerów. Ośrodek jest w 

całości ogrodzony i zamykany na noc. Młodzież przez cały czas trwania obozu, będzie miała do dyspozycji swoje telefony. Będzie 

jednak mogła z nich korzystać w przerwach miedzy zajęciami oraz wieczorem. Na zajęcia sportowe i posiłki nie zabieramy 

telefonów. 
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