
WAKACJE Z KS. BOSKO 2021 
 

 

Obóz piłkarski 
 

Uczestnicy: 8 – 13 lat 
 
 

Termin: 02.08 – 13.08.2021. 

Cena: 1460,00 zł. Zawodnicy trenujący w SL SALOS RP Bydgoszcz – zniżka do 50 % ceny. 
 

 
 

 
Zapewniamy: 
 Wyżywienie, 4 posiłki dziennie. 

Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001 

 Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym. 

 Przejazd autokarem. 

 Opiekę pedagogiczną, medyczną. 

 Ubezpieczenie NNW 

 
Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

 Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza. 

 Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze. 

(Pobyt zależny od sytuacji epidemicznej, dopłata 100,00 zł) ) 

 Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami. 

 Kąpiele słoneczne i wodne – basen. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną i trawiastą. 

 ABC piłki nożnej: nauka i doskonalenie poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, 

uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki, małe gry zadaniowe. 

 
Informacje i zgłoszenia: 
Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 

marek.sikorski@spts.salez.edu.pl, 

 
Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej): 

11.06.2021 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka. 

 
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 

do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 

II wpłata do 26.03.2021 r., III wpłata do 30.06.2021r. 

mailto:mareksikorski-salos@o2.pl
mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl


WAKACJE Z KS. BOSKO 2021 
 

 

MŁODZI MISTRZOWIE PROGRAMOWANIA 

Zapraszamy na niezapomniane, salezjańskie wakacje połączone z kursem programowania. 

Jeśli masz głowę pełną cyfrowych pomysłów, a twoje gry dawno cię znudziły, to znak by 

zrobić coś swojego. Gwarantujemy aktywny, bezpieczny i przede wszystkim 

niepowtarzalny wypoczynek połączony z kursem programowania gier w środowisku 

Scratch. Poznasz możliwości tego doskonałego narzędzia. W programie tworzenie 

atrakcyjnych gier i animacji. 

Programowanie to super przygoda i wielka frajda. 

Uczestnicy: 8 – 13 lat 
 

Termin: 02.08 – 13.08.2021. 

Cena: 1550,00 zł. 
 
 
 
Zapewniamy: 
 Wyżywienie, 4 posiłki dziennie. 

 
 

 
Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001 

 Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym. 

 Przejazd autokarem. 

 Opiekę pedagogiczną, medyczną. 

 Ubezpieczenie NNW 

 
Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

 Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza. 

 Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze. 

(Pobyt zależny od sytuacji epidemicznej, dopłata 100,00 zł) ) 

 Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami. 

 Kąpiele słoneczne i wodne – basen. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną i trawiastą. 

Informacje i zgłoszenia: 
Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 

marek.sikorski@spts.salez.edu.pl, 

 
Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej): 

11.06.2021 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka. 

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 

do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 

II wpłata do 26.03.2021 r., III wpłata do 30.06.2021r. 

mailto:mareksikorski-salos@o2.pl
mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl


WAKACJE Z KS. BOSKO 2021 
 

 

Zdobywcy szlaków 
 

Uczestnicy: 8 – 13 lat 
 
 

Termin: 02.08 – 13.08.2021. 

Cena: 1420,00 zł.  Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001 

Zapewniamy: 
 Wyżywienie, 4 posiłki dziennie. 

 Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym. 

 Przejazd autokarem. 

 Opiekę pedagogiczną, medyczną. 

 Ubezpieczenie NNW 

 
Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

 Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza. 

 Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze. 

(Pobyt zależny od sytuacji epidemicznej, dopłata 100,00 zł) ) 

 Wycieczki piesze: Rysianka, Hala Lipowska, Barania Góra, Klimczok. 

 Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami. 

 Kąpiele słoneczne i wodne – basen. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną i trawiastą. 

 
Informacje i zgłoszenia: 
Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 

marek.sikorski@spts.salez.edu.pl, 

 
Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej): 

11.06.2021 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka. 

 
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 

do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 

II wpłata do 26.03.2021 r., III wpłata do 30.06.2021r. 

mailto:mareksikorski-salos@o2.pl
mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl


WAKACJE Z KS. BOSKO 2021 
 

 

OBÓZ MŁODZIEŻOWY 
 

 

Uczestnicy: 14 – 17 lat 
 
 

Termin: 02.08 – 13.08.2021. 

Cena: 1420,00 zł.  Płatne w ratach na konto Organizatora – 

Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 

13 1320 1117 2031 6684 2000 0001 

Zapewniamy: 
 Wyżywienie, 4 posiłki dziennie. 

 Zakwaterowanie w pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym. 

 Przejazd autokarem. 

 Opiekę pedagogiczną, medyczną. 

 Ubezpieczenie NNW 

 
Atrakcyjny program i bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 

 

 Wycieczki autokarowe: Szczyrk – Sanktuarium na Górce, Wisła – Muzeum Adama Małysza. 

 Całodzienny pobyt w ENERGYLANDII, Parku Rozrywki w Zatorze. 

(Pobyt zależny od sytuacji epidemicznej, dopłata 100,00 zł) ) 

 Wycieczki piesze: Rysianka, Hala Lipowska, Barania Góra, Klimczok. 

 Zabawa i rywalizacja sportowa z nagrodami. 

 Kąpiele słoneczne i wodne – basen. 

 Dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, spotkania formacyjne. 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne na wielofunkcyjnym boisku z nawierzchnią sztuczną i trawiastą. 

 
Informacje i zgłoszenia: 
Marek Sikorski – tel.:, 605410012 e-mail.: mareksikorski-salos@o2.pl 

marek.sikorski@spts.salez.edu.pl, 

 
Spotkanie organizacyjne(zależne od sytuacji epidemicznej): 

11.06.2021 r., godz. 17.00, Collegium Salesianum, stołówka. 

 
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty – 500,00 zł. i dostarczenie lub przesłanie 

do biura SALOS-u, wniosku – zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów, 

II wpłata do 26.03.2021 r., III wpłata do 30.06.2021r. 

mailto:mareksikorski-salos@o2.pl
mailto:marek.sikorski@spts.salez.edu.pl

