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Dla kogo?
dla dzieci i młodzieży 8 – 16 lat
fanów różnych form aktywnego
wypoczynku
chętnych doskonalenia pływania
na windsurfingu
zwolenników słońca, plaży i
klimatów morza
miłośników skate parku

.
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PROGRAM SPORTOWY
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WINDSURFING SUP BOARD SKATEPARKROWERY GRY I ZABAWY
NA PLAŻY 

SURWIWAL
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WINDSURFING
"Nie możesz zatrzymać fal, ale można nauczyć się surfować”  

- Jon Kabat - Zinn 
.

Codzienne zajęcia z windsurfingu na Zatoce Puckiej pod
okiem profesjonalistów i entuzjastów sportów wodnych
z podziałem na poziom zaawansowania
Dodatkowo zajęcia na sup boardzie 

Szansę na zdobycie podstaw, niezbędnej wiedzy o
windsurfingu i zasadach panujących na wodzie
Opanujesz postawę na desce, nauczysz się poprawnego
wiosłowania, łapania wiatru
Doszlifujesz swoje dotychczasowe umiejętności i
nauczysz się nowych trików 
Weźmiesz udział w wewnętrznych zawodach i
zdobędziesz upragnioną nagrodę

CO ZYSKUJESZ:



WYCIECZKI
ROWEROWE,
SURWIWAL  i
OPENMIND
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nic tak nie integruje jak wspólna
zabawa 
Wybierzesz się na wycieczki
rowerowe i piesze po okolicy
nauczysz się przetrwania w
nadmorskiej dżungli podczas
surwiwalu
poruszysz ważne dla Ciebie
tematy na sesjach open mind
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FUN

CHILL

PLAŻING/SPORTY

Kluczowym punktem wyjazdu
będzie dobra zabawa i wiele
aktywności. Młodzież i nasza
KADRA AB będzie mogła 
lepiej się poznać i zintegrować.



ANIMACJE
WIECZORNE
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Ognisko z zabawami 
Nocne podchody z wyzwaniami
Puck by night - czyli zwiedzanie
z chellengami 
Kino plenerowe
Dyskoteki tematyczne w
surferskim klimacie
Zabawy kreatywne i wieczorne
open minds
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SKATE PARK
DLA CHĘTNYCH

Nauczysz się
różnorodnych trików na
hulajnodze 
Poznasz skate’owy świat
od podszewki



ALTERNATYWA
NA NIEPOGODĘ
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Dostępność hal i obiektów
sportowych w Centrum Sportowym
Puck



Puck
PUCK to urocze nadmorskie miasteczko z
plażami i wieloma możliwościami do
aktywnego spędzenia czasu. Mieści się tu
marina z portem jachtowym, molo, plaża z
boiskami do gier zespołowych, kompleks
obiektów sportowych, ośrodek szkoleń
żeglarskich i motorowodnych, port rybacki,
kąpielisko.

Warunki wietrzne, czyste i ciepłe wody Zatoki,
jej bezpieczne głębokości zachęcają do
uprawiania sportów wodnych. Bliskie
sąsiedztwo półwyspu helskiego, to kolejna
atrakcja na wyciągnięcie ręki. 



Ośrodek Centrum 
Sportu
Położony jest w centralnej części Pucka, 100 m
od linii brzegowej Zatoki Puckiej, w sąsiedztwie
plaży, molo, rynku i portu rybackiego. W
ośrodku znajduje się stołówka, gdzie będą
wydawane posiłki. W samym Pucku znajduje się
skate park i hale sportowe, z których będziemy
również korzystać. W spacerowej odległości
zlokalizowane są obiekty sportowe, w tym:
pełnowymiarowe boisko piłkarskie z
nawierzchnią naturalną, hala sportowa,
siłownia, kompleks Orlik. 
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu rynek,
zabytkowy kościół, port rybacki oraz
piaszczysta plaża. 
.



Instruktorzy
Poprowadzi zajęcia z survivalu, pierwszej pomocy, samoobrony i wiele innych
kreatywnych i integracyjnych gier. Hasło przewodnie na zajęciach u Maliny to FUN and
SAFETY.

instruktorka tańca, która prowadzi zajęcia sportowe i  taneczno – kreatywne. Będzie
dużo śmiechu, rozmów, ruchu i odkrywania siebie w różnych rolach. Hasło przewodnie
na zajęciach u Nadii to FEEL THE VIBE.

 

Grzegorz „Malina”Malinowski

Nadia Olczyk
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7 noclegów,
wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
kadrę instruktorską, 
realizację programu sportowego
i animacyjnego, 
pamiątkę z wyjazdu, 
dostęp do wybranych
udogodnień hotelowych, 
podatek VAT,
ubezpieczenie NNW.

CENA: 2599 pln
Cena zawiera:
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kasia@abactive.pl
tel: +48 608 400 980

Kasia Gradowska

ZOBACZ OFERTĘ

AB active - organizator aktywnego wypoczynku

Obóz windsurfingowy to idealna propozycja dla
wszystkich którzy kochają aktywny wypoczynek i
dobrą zabawę. Jeśli chcesz rozwinąć swoje
umiejętności, nauczyć się czegoś nowego,
poznać surferski style i poskromić żywioł wody
to ten obóz jest dla Ciebie!

REZERWACJA
I KONTAKT 

abactive.pl

https://www.instagram.com/abactive.pl/
https://abactive.pl/wyjazdy/oboz-windsurfingowy-puck/
https://www.facebook.com/ABactive.organizator.aktywnego.wypoczynku/
https://www.facebook.com/search/top?q=ab%20active%20-%20organizator%20aktywnego%20wypoczynku
https://www.facebook.com/ABactive.organizator.aktywnego.wypoczynku/

