
 

 

Zgrupowanie UKS Orlęta Raszyn 
EŁK 2021 – II turnus 

 

Termin Zgrupowania:  21.08-28.08.2021 
Zakwaterowanie:  Hotel Selment www.selment.com.pl 

Miejsce treningów: Hala MOSiR w Ełku, hala szkolna, ul. Suwalska, siłownia MOSiR w Ełku (dojazd na treningi autokarem) 

Grupy:  MŁODZIK chłopcy, MŁODZIK dziewczęta, JUNIOR dziewczęta  

Trenerzy:  Borys Ryczek, Sylwia Przytuła, Marta Łaba 

Kierownik:  Adam Paliwoda 

  

Łączny koszt zgrupowania: 1400 zł 

 

Cena zgrupowania zawiera: 

 Nocleg i wyżywienie w hotelu Selment – Szeligi, miejscowość k/Ełku (najbardziej atrakcyjne miejsce na 

Mazurach, uważane w ostatnim czasie za serce Mazur) nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, w otoczeniu zieleni 

wieloletnich drzew, usytuowane przy plaży około 150 metrów. Na pięknie zagospodarowanym zielenią, ogrodzonym i 

strzeżonym terenie. 

 Pobyt  w pokojach typu studio   - 2 , 3,  4 osobowych  z  łazienkami  

 Wyżywienie: 4 x dziennie - śniadanie, kolacja – bufet szwedzki, obiad i podwieczorek serwowany - z powodu   

COVID - 19 WSZYSTKIE POSIŁKI SĄ SEWROWANE  

 24 godzinna opieka wychowawców 

 Treningi pod opieką trenera 2 x dziennie 

 Transport autokarem na trasie Raszyn – Ełk  – Raszyn  

 Transport autokarem (codzienne dojazdy na treningi) 

 Wynajęcie hali sportowej MOSiR Ełk 

 Wynajęcie hali sportowej szkolnej, ul. Suwalska 15 

 Wynajęcie siłowni  

 Opieka ratownika na plaży 

 Opieka medyczna pielęgniarka 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek  

 Wypożyczenie sprzętu wodnego 

 Korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu  

 Wynagrodzenie kadry  

 Koszulka pamiątkowa 

 Woda na treningi 

 Nagrody 

 Ubezpieczenie NNW 

 
Rodziców zainteresowanych wyjazdem dziecka na obóz, prosimy o zwrot podpisanej 

deklaracji wyjazdu (deklaracja poniżej) 

oraz wpłatę zaliczki w kwocie 400 zł na konto UKS Orlęta Raszyn 

PKO BP 63 1020 1055 0000 9802 0399 3870 

Termin zgłoszeń: 31.03.2021 

 
DEKLARUJĘ udział mojego dziecka …………………………………………… w Zgrupowaniu Sportowym 

organizowanym przez UKS Orlęta Raszyn, które odbędzie się w Ełku, w dn. 21.08-28.08.2021r.  

Biorę odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody materialne spowodowane przez moje 

dziecko. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań do uprawiania sportu, a w przypadku 

ewentualnej kontuzji dziecka, wyrażam zgodę na udzielanie pomocy lekarskiej w obecności trenera. 

 

 

.........................................................  

data i podpis rodziców  

 


