
Akademicki Związek Sportowy 
Klub Środowiskowy Katowice 

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15, tel: 606 308 881 

 
 

„LATO  Z  KOSZYKÓWKĄ” – SOLEC 2022 
 

 Zarząd Klubu Środowiskowego AZS Katowice oraz Projekt Basket Katowice 
zapraszają chłopców i dziewczęta na obóz sportowy o profilu - koszykówka.  

 Kadrę trenersko-wychowawczą stanowią: Ryszard Litkowycz, Jakub Maroń, Bartosz 
Cupiał. W programie zgrupowania sportowego przewidujemy: treningi, turnieje 
koszykówki, zawody sprawnościowe, wycieczki piesze szlakami turystycznymi do 
Buska Zdrój i Wiślicy, marszobiegi w terenie leśnym, wyjścia do kompleksów 
basenowych rekreacyjnych i solankowo-siarczkowych. 

 Najcenniejszym bogactwem naturalnym uzdrowiska i podstawą kuracji są 
pozyskiwane tutaj wody lecznicze. Solecka siarka jest najsilniejszą dostępną wodą 
leczniczą w Polsce i jedną z najlepszych w Europie. Posiada ona wysoką wartość 
leczniczą, szczególnie w schorzeniach narządu ruchu, schorzeniach 
reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, skórnych i alergicznych. 

 „Lato z koszykówką” odbędzie się w Solcu Zdroju w dniach od 21.08.22 do 
28.08.2022r – uzdrowiskowej miejscowości położonej na skraju Wyżyny Małopolskiej i 
Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Rzoską. 

W obozie bierze udział młodzież urodzona w latach 2009-2013, trenująca 
koszykówkę jak również  stawiająca pierwsze kroki. 

 Zakwaterowanie w Pensjonacie przy ulicy Szkolnej 2 w Solcu (pokoje 2-4 
osobowe). Zajęcia sportowe odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej w 
Solcu naprzeciwko Pensjonatu.  

 Transport uczestników na miejsce odbędzie się autokarem. Wyjazd w dniu 21.08.22r. 

(niedziela) o godz. 9.00 z parkingu przy placu Wojciecha Kilara 1, budynek 

NOSPRu. Całkowity koszt obozu wynosi 1200 PLN, a w przypadku 2 uczestników z 

jednej rodziny koszt wyniesie 1100 PLN od osoby.  

 Karta uczestnictwa w obozie jest do pobrania na stronie naszego klubu 
(www.klub.azs.katowice.pl). Uprzejmie prosimy o dokonanie rezerwacji, tj.   
- wpłacenie zaliczki w kwocie 100 zł do dnia 30.06.22,  
- wysyłając wypełnioną ww. kartę na adres klubu.  
Pozostałą część opłaty obozowej należy przelać do dnia 29.07.22. na konto Klubu 
Środowiskowego AZS Katowice: 
nr 71 1050 1214 1000 0007 0002 0670 ING Bank Śląski Katowice 

 

                       
       Zapraszamy do uczestnictwa 

 
 

 
 

Konto: ING o/K-ce  71 1050 1214 1000 0007 0002 0670 
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