
ZGRUPOWANIE PŁYWACKO- OGÓLNOROZWOJOWE W PASYMIU  

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KALWA 20.08-28.08.2022 

Ośrodek Kalwa w Pasymiu www.kalwa-energopol.pl to kompleks wypoczynkowy  położony 
bezpośrednio nad jeziorem Kalwa, ok. 25 km. od Olsztyna. Na terenie ośrodka znajdują się 
następujące obiekty sportowe i rekreacyjne: basen kryty o dł. 25 m i brodzik dla dzieci, 
sauna, siłownia, kręgielnia, sala bilardowa i tenisa stołowego, kryta hala sportowa, korty 
tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, przystań wodna ze sprzętem 
pływającym oraz strzeżone kąpielisko. 
 
ZAKWATEROWANIE: 
Domki BRDA dla 6 osób. W każdym domku znajduje się salon z dwoma miejscami do 
spania, aneks kuchenny, łazienka i dwie dwuosobowe sypialnie na piętrze 

 
 
WYŻYWIENIE: 
-śniadanie  
-obiad z deserem 
-kolacja 
-herbata, woda, kompot- dzieci mogą korzystać przez cały dzień  
w razie potrzeby 

 
 
TRANSPORT: autokarowy (WARSZAWA-PASYM-WARSZAWA) 
UBEZPIECZENIE: NWW 

CENA: 1990zł 
Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, opiekę 

wykwalifikowanej  kadry trenerskiej -trenerzy I , II klasy , treningi na pływalni , wycieczki 

rowerowe plus transport rowerów,  opieka pielęgniarki, dyskoteka, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, podstawowa apteczka,   korzystanie z obiektów ośrodka (basen, boiska, plaża, 

http://www.kalwa-energopol.pl/


sala do tenisa stołowego, kryta  hala sportowa, sala bilardowa, sprzęt wodny do 

wykorzystania podczas zajęć na jeziorze – kajaki , rowery wodne  , deski )  

 

UWAGA!!!NA OBÓZ ZABIERAMY WŁASNE ROWERY ORAZ KASK 

 Zadatek  300 zł do 15.03.2022r. ( rezerwacja miejsca )  

 II rata 725 zł do 30.05.2022r. 

 pozostała kwota 965 zł do 15.08.2022r. 
 

Wszystkie należności należy wpłacić na nr konta:  
MKS Jagiellonka ul. Jagiellońska 7 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JAGIELLONKA 

                          ING  BANK ŚLĄSKI 

             66 1050 1025 1000 0090 8009 3629      

 W tytule przelewu podajemy :  

 ID zawodnika,  Imię i Nazwisko,  Zgrupowanie  Międzybrodzie Bialskie   

   np. JA-0000  PIOTR KOWALSKI Międzybrodzie Bialskie  

Prosimy o nie używanie kropek i przecinków. 

Prosimy o dokonywanie  płatności  osobnymi 

przelewami  w przypadku rodzeństwa w Klubie ( ułatwi to znacznie 

rozliczanie należności  )  
 
Informacji dotyczące wyjazdu można uzyskać u: 

 p. Anety Bugaj tel.602711821 
 trenerów prowadzących poszczególne grupy 
 INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I GODZINY WYJAZDU PO 05.08.2022r NA STRONIE 

KLUBOWEJ 

 www.mksjagiellonka.pl 

 

http://www.mksjagiellonka.pl/

