
 

W A K A C J E  2017 z TROLIKIEM – to już  nasz  
18 OBÓZ ze sportem, turystyką, warsztatami  cyrkowymi, 

żonglerką,diabolo, unihokejem i piłką nożną 
 

Miejsce: Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki  

POKRZYWNA – GÓRY OPAWSKIE z BASENEM, kręglami, parkiem 

linowym i kinem 7D 

w tym roku dla dzieci od 8 lat  
Koszt 1350 zł dla członków Klubu 

dla dzieci z poza Klubu 1450 zł 
(ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń)  
subkonto UKS Trolik specjalne dla obozu w Pokrzywnej: 

PEKAO S.A. ODDZIAŁ OPOLE  70 1240 1633 1111 0010 0810 2095  
przelewy z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka „Pokrzywna 2017”,  
wystawianie rachunku po potwierdzeniu na koncie przelewu całej kwoty 

 ZEBRANIE przed szatniami w PSP NR 5 w dniu 27 kwietnia 
(czwartek) o godz. 18.00  

 można dokonywać wpłaty na raty – I rata do 30.04 500 zł, II rata 500 zł do 30.05 – III rata 

pozostała kwota do 10.06. 

 karty uczestnika dostępne na www.trolik.pl trzeba wypełnione oddać do 15.06 

 
TERMIN: 24 lipca – 4 sierpnia 

 

ORGANIZATOR: UKS TROLIK OPOLE www.trolik.pl  
 
Warsztaty cyrkowe  poprowadzi Krzysztof Riewold – półfinalista MAM Talent TVN  
 
KIEROWNIK: 

mgr Przemysław Parkitny – tel. 660 740 382 po 16.00 , e-mail: ukstrolik@trolik.pl , 

proszę o dodatkowe pytania  
 
w cenie: 

1. przewóz autokarem z Opola, ul. Hubala 2, PSP nr 5 (tam gdzie treningi), i tam powrót. 

2. zakwaterowanie w kompleksie hotelowym CHROBRY w Pokrzywnej 
www.gorzelanny.pl/hotel-chrobry , położony 180 m od sali gimnastycznej, parku 

linowego, basenu,  

3. noclegi w pokojach 4-osobowych z balkonem, wc, prysznicem i umywalką, 

4. codziennie wynajem sali sportowej, gdzie będziemy prowadzić zajęcia unihokeja, 

piłki nożnej, piłki siatkowej, dwa ognie dla najmłodszych, 

5. wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek – na miejscu - jedzenie sprawdzone 

pyszne, porcje dodatkowe, rano i wieczorem szwedzki stół, 

6. opieka 24/h kwalifikowanej, sprawdzonej i doświadczonej kadry wychowawczej,   

7. opieka ratownika podczas kąpieli i kadry medycznej w ośrodku, 

8. ubezpieczenie NW na przejazd i okres trwania obozu,  

9. bezpłatne wypożyczanie sprzętu sportowego dla uczestników,  

10. organizacja Olimpiady obozowej w różnych dyscyplinach sportowych z nagrodami, 

11. korzystanie z sali, ze świetlicy, sal karaoke, z grami planszowymi, 

12. boisko do piłki nożnej, koszykówki 

13. wycieczka na Górę Chrobrego, Kopę Biskupią,  

14. zwiedzanie Interaktywnego Parku Edukacji i Rozrywki i przejście parku linowego, 

tyrolka dla chętnych, skoki z wyrzutni 
15. ognisko z pieczeniem kiełbasek,  

16. dyskoteki, wybór miss i mistera obozu, wyjścia na basen, 

17. warsztaty Krzysztofa Riewolda – półfinalista „Mam Talent”- żonglerka, diabolo, 

monocykle, 

18. po uzgodnienu z rodzicami możliwość przechowywania maluchom kieszonkowego w kasetce  

i wypłacanie stopniowe przez wychowawcę, 

19. i inne niespodzianki…np. turniej unihokeja, turniej w piłkę nożną. 

 
Prosimy zabrać ze sobą:  

 
1. ubrania sportowe na zajęcia sportowe na sali, dresy, obuwie sportowe halowe i na trawę 

2. strój kąpielowy i ręczniki 
3. okrycia przeciwdeszczowe i buty na wycieczki turystyczne 
4. latarki, paszporty lub dowody tymczasowe  
5. dobry humor 

Zobacz inne obozy TROLIKA: www.trolik.pl w galerii, z nami się opłaca i dziecko się nie nudzi! 
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