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Letni Obóz na sportowo z gimnastyką artystyczną 
 

Fundacja Klub Sportowy Grishina 
 
Skoki (39 km od Poznania w stronę Wągrowca) 
Dla dziewczynek 7 lat i starszych. 
30.06.2019 – 08.07.2019 
1600 zł 
 
Cena obejmuje 
- 4 godziny treningów codziennie (duża sala z planszą) 
- 1 godzina angielskiego codziennie 
- 1 zajęcia harcercerskie 
- 6 godzin warsztatów artystyczno- plastycznych 
- Ognisko (w niedzielę przed wyjazdem) 
- Spacer do lasu, nad rzekę 
- Spotkanie z ciekawym człowiekiem 
- Zwiedzenie parku i pałacu w Skokach 
- przejazd autokarem 
- wodę i owoce 
- całodobową opiekę 
 
Informacje ogólne: 
 - zakwaterowanie w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach 
(ul. Poznańska 2, 62-085, Skoki) 
- pokoje 6-osobowe 
- codzienne wyżywienie – 3 razy dziennie 
- podział dzieci na 2 grupy wiekowe 
- treningi obejmują: zajęcia z przyborami (skakanka, obręcz, wstążki), zajęcia 
choreograficzne, taneczne, akrobatyka. 
- zaplanowano wyjście do miasta na lody i gofry. 
 
Termin zgłoszenia: 
Do 22.04.2019 r. 
Liczba miejsc ograniczona.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie podpisanej i dostarczonej do Zarządu 
Klubu (osobiście lub mailowo) deklaracji wyjazdu. 
Harmonogram płatności: 
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700 zł do 22.04.2019 
600 zł do 20.05.2019 
300 zł do 10.06.2019 

Opłata za oboz powinna być dokonana wyłącznie na rachunek bankowy:  

Fundacja Klub Sportowy Grishina 
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85, lok.21 
Bank Pekao 85 1240 6218 1111 0010 8623 0415 
W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:  

Imię i nazwisko dziecka, obóz, Rata (I, II, III) 

 
Ze sportowym pozdrowieniem 
Anna Grishina – Trener Koordynator KS Grishina (+48-664-163-622) 
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