
PROGRAM	OBOZU	SPORTOWEGO	W	TUŁOWICACH	

ORGANIZATORZY	

21.08	–	30.08.	2015	r.	

20.08.15 r. czwartek 

17-18.00 Załadunek rowerów  

Wola - parking kryta pływalnia 

Bielsko-Biała – parking przy pływalni ,,Troclik’’ 

21.08.15 r. piątek 

7.00   wyjazd z Bielska-Białej autobusem do Tułowic 
10.00   przyjazd do ośrodka  Zespołu Szkół w Tułowicach  

(przypomnienie zasad BHP ,  regulaminu obowiązującym na 
obozie sportowym ) Zakwaterowanie w pokojach, zapoznanie 
się z obiektami sportowymi. 

11.30    zajęcia sportowe - zapoznanie się z okolicą  
14.00    obiad 
16.00-18.00  zajęcia sportowe – woda DPS styl dowolny/grzbietowy 
18.30    kolacja 
19.30    zajęcia integracyjne. 
22.00   cisza nocna 
 

22.08.15 r. sobota 

7.00   pobudka 
7.15   rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 -11.00   zajęcia sportowe -  woda DPS styl klasyczny/motylkowy 
11.30 -13.00  zajęcia sportowe na hali sportowej – ćw. ogólnorozwojowe  

ćw. rozciągające i stabilizujące. 
14.00   obiad 
15.00- 17.30 zajęcia sportowe rower - zwiedzanie Tułowic 
18.30   kolacja 
18.30    zajęcia KO 
22.00   cisza nocna 



23.08.15 r. niedziela 
7.00   pobudka    
8.00   śniadanie 
9.00-11.00    zajęcia na basenie woda - DPS styl dowolny/grzbietowy 
12.00-13.00  Msza św. 
14.00   obiad 
15.00-17.30 zajęcia w terenie – rowerowa wycieczka po trasach Borów 

Niemodlińskich 

18.30   kolacja 
19.00    zajęcia KO 
22.00   cisza nocna 
 

24.08.15 r. poniedziałek  

7.00   pobudka 
7.15    rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 –13.00   zwiedzanie kopalń w Ligocie Tułowickiej 
14.00   obiad 
15.00- 17.30 zajęcia sportowe woda DPS styl klasyczny/motylkowy 
18.30   kolacja 
19.00    zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw      
22.00   cisza nocna 
 

25.08.15 r. wtorek 

7.00   pobudka 
7.15   rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 –11.00   zajęcia w wodzie DPS styl dowolny/grzbietowy 
12.00- 13.00  zajęcia kondycyjne – rozwój gibkości ogólnej   
14.00   obiad 
15.00-17.30  zajęcia w terenie – rozwój wytrzymałości ogólnej   
18.30   kolacja 
19.00     prelekcja o przyrodzie borów niemodlińskich 
22.00   cisza nocna 
 

 



26.08.15 r. środa 

7.00   pobudka 
7.15   rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 –11.00   zajęcia sportowe w wodzie DPS styl klasyczny/motylkowy 
12.00- 13.00  zajęcia na lądzie ćw. rozciągające i stabilizujące 
14.00   obiad 
15.00-17.30 rozwój wytrzymałości ogólnej  zajęcia w terenie – LA, 

wycieczka rowerowa 
18.30   kolacja 
19.30    ognisko  
22.00   cisza nocna 
 

27.08.15 r. czwartek 

7.00   pobudka 
7.15   rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 –11.00   zajęcia kondycyjne w wodzie DPS styl dowolny/grzbietowy 
12.00- 13.00  zajęcia ogólnorozwojowe 
14.00   obiad 
15.00-17.30  zwiedzanie parku dendrologicznego w Lipnie 
18.30   kolacja 
18.30    zajęcia KO  
22.00   cisza nocna 
 

28.08.15 r. piątek 

7.00   pobudka 
7.15   rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 –11.00   zajęcia kondycyjne w wodzie DPS styl klasyczny/motylkowy 
12.00 - 13.00  zajęcia na lądzie ćw. rozciągające i stabilizujące 
14.00   obiad 
15.00-17.30  zajęcia sportowe na lądzie – rower / LA 
18.30   kolacja 
19.00    zajęcia KO  
22.00   cisza nocna 
 



29.08.15 r. sobota 
7.00   pobudka 
7.15   rozruch poranny 
8.00   śniadanie 
9.00 –11.00   zajęcia w wodzie – zawody pływackie 
12.00- 13.30  zajęcia na lądzie ogólnorozwojowe  
14.00   obiad 
15.00-17.00  Zajęcia w terenie LA  
17.00  -18.00 załadunek rowerów  
18.30   kolacja 
19.30    ognisko 
22.00   cisza nocna 
 

30.08.15 r. niedziela 

7.00   pobudka 
8.00   śniadanie 
9.00-10.00    zajęcia sportowe   
11.00-12.00  msza św. 
13.00   obiad 
13.30    przygotowanie do wyjazdu   
14.00   wyjazd autobusem w kierunku Bielska-Białej i Woli 
17.00   rozładunek rowerów Wola - parking kryta pływalnia 
18.00   rozładunek rowerów parking przy pływalni ,,Troclik’’ 
 


