Obóz Sportowo – Rekreacyjny w Kobylej Górze
W dniach od 11-19 sierpnia 2012 r. uczniowie klas sportowych ZSP nr 1 w Pleszewie
uczestniczyli w I Obozie Sportowo-Rekreacyjnym w Kobylej Górze. Były to dzieci z klas
IV- VI szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum. Organizatorami obozu byli nauczyciele
wychowania fizycznego: Maciej Szablewski, Łukasz Ratajczyk, Jacek Wypuszcz, Jarosław
Pinkowski.
Uczestnicy obozu zakwaterowani byli w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
„Wagabunda” w ośmioosobowych domkach kempingowych posiadających pełny węzeł
sanitarny. Trzy posiłki dziennie uczestnicy spożywali na stołówce znajdującej się na terenie
ośrodka, który położony jest wśród lasów sosnowych nad sztucznym zalewem o powierzchni
18 ha.
W trakcie trwania obozu dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych:
lekkoatletyka terenowa, nauka i doskonalenie pływania, koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
siatkówka plażowa czy unihokej. Ponadto organizowane były zajęcia rekreacyjne takie jak:
jazda rowerami po najbliższej okolicy, pływanie po zalewie rowerami wodnymi, grill
integracyjny z udziałem rodziców, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Pod koniec obozu młodzi sportowcy przeszli chrzest obozowicza, podczas którego
mieli do zaliczenia pięć prób „kulinarno-sprawnościowych”. Zorganizowano także olimpiadę
sportową, po ukończeniu której każdy uczestnik otrzymał upominek, a zwycięzcy otrzymali
nagrody i pamiątkowe puchary.
Zajęcia odbywały się na sali widowiskowo-sportowej należącej do miejscowego
gimnazjum, bieżni lekkoatletycznej, boisku do siatkówki plażowej a także na plaży wraz z
kąpieliskiem strzeżonym i trasie biegowej wokół zalewu.
Celem obozu było podniesienie na wyższy poziom ogólnej sprawności fizycznej
wszystkich uczestników, integracja dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności pracy w
zespole oraz upowszechnienie różnych form aktywnego wypoczynku.
Organizatorzy obozu dziękują wszystkim uczestnikom za mile i bezpiecznie spędzony
czas, a rodzicom za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania integracyjnego przy grillu.
Dziękujemy również:

Radzie Rodziców przy ZSP nr 1 w Pleszewie
Firmie Florentyna Panowie Mariusz i Jarosław Mateccy
PPHU Jarkot Pan Jarosław Biniak
Panu Tomaszowi Kujawskiemu
Firmie Open-IT Pan Tomasz Nowaczyk

Firmie Insekt II Pan Michał Kulesza
Firmie Citrus Pani Małgorzata Krawiec
Panu Tomaszowi Serbie
za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było wynajęcie sali widowiskowo-sportowej.
Dziękujemy także Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Medica” w Bralinie za
objęcie opieką medyczną wszystkich uczestników i opiekunów obozu.
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