
Nasza kadra 
Turnus I 23.06-03.07 
POGORZELICA 2018 



Rafał Klimek- kierownik oraz organizator 
wypoczynku 
Założyciel szkoły pływania Olimp24, szkółki tańca RDS Wrocław, Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Kadr Sportowych . Absolwent Politechniki 
Wrocławskiej na kierunkach: Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 
 
Osiągnięcia i uprawnienia: 
 Trener pływania II klasy   
 Instruktor sportu ze specjalnością pływanie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Nr 2729/CDK/11 
 Instruktor Ratownictwa Wodnego Nr 14/2013 Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej- wykładowca oraz egzaminator w zakresie Ratownictwa 

Wodnego 
 Trener pływania metodą Total Immersion 
 Trener pływania bezwysiłkowego 
 ukończone szkolenie do pracy w wodzie z niemowlakami 
 Ratownik Wodny  nr A029630 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 uprawnienia „Ratownik” Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, nr 14/04/2010 
 Trener personalny 
 Trener fitness oraz specjalista ds. dietetyki 
 uprawnienia sternika motorowodnego 
 Uprawnienia kierownika kolonijnego 
 uprawnienia Wychowawcy Kolonijnego 
 rok 2014- Pozwolenie Ministerstwa Sportu dla Olimp24 Rafał Klimek na organizację kursów na Instruktorów Sportu, w tym Instruktorów 

Rekreacji Ruchowej w zakresie pływania 
 Wykładowca z zakresu kształcenia Kadr Sportowych 
 rok 2013- pełnienie funkcji prezesa Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej oddziału II we Wrocławiu 
 stopień YB Krav Maga 
 ścisła współpraca z trenerem kadry paraolimpijskiej Polski w zakresie fizjologii organizmu oraz opracowywania metodyki w nauce pływania i 

treningu sportowym 
 

Kadra 



Klaudia Kropidłowska-wychowawca 
 
Magister wychowania fizycznego, prowadząca zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, tańca  
i zumby oraz gimnastyki akrobatycznej z dziećmi  oraz fitness z dorosłymi i seniorami.  Mama 
najmłodszej kolonistki Wiktorii  
Uprawnienia: 
  dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego- mgr wychowania fizycznego ze 

specjalizacją menedżer sportu i rekreacji na AWF we Wrocławiu 
  instruktor rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego - fitness nowoczesne formy 

gimnastyki 
 instruktor rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego – taniec 
 instruktor sportu Akademii Wychowania Fizycznego – pływanie 
 wychowawca kolonijny  
 instruktor zumby  
  ukończyła szkolenia psychologiczno-pedagogicznego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 koordynatorka i główny trener Szkółki tańca Royal Dance School 
 

 

Kadra 



Agnieszka Konieczna- wychowawca 
 jest studentką 3 roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki 
opiekuńczej. 
Od 8 lat jeździ na kolonie i obozy. Początkowo wyjeżdżała jako pomoc wychowawcy 
kolonijnego, a od 6 lat jako pełnoprawny opiekun 
Jest opiekunem w jednej ze świetlic środowiskowych we Wrocławiu.  
W świetlicy pomaga dzieciom odrabiać zadania domowe, uzupełnić braki w wiedzy oraz 
aktywnie spędza z nimi czas tańcząc, ucząc śpiewu czy tańca, 
 Od 3 roku życia trenuje taniec i jest instruktorką tańca,  
Jest osobą kreatywną, która nie pozwala sobie na marnowanie 
 czasu i “siedzenie w miejscu”, gdyż zawsze można zrobić 
 coś, aby rozwinąć swoje umiejętności i talenty. 

 
 

Kadra 



Paulina Dobrowolska- wychowawca  
Przez 14 lat swojego życia działała w harcerstwie, jako uczestnik, 
potem jako opiekun i organizator wakacyjnych i zimowych wyjazdów. 
Posiada tytuł magistra z zakresu nauk pedagogicznych,  
Ukończyła kurs na Wychowawce kolonijnego, 
Pracuje w przedszkolu z grupą 3-latków jako asystent nauczyciela 
oraz nauczyciel wspomagający 
 Posiada talent plastyczny oraz muzyczny, do tego głowę pełną 
pomysłów. 
 Zakres jej zainteresowań skupia się na strzelectwie sportowym, 
podróżowaniu oraz sztuce survivalu.  
Jako osoba jest odpowiedzialna, uśmiechnięta i kreatywna :) 

Kadra 



Wyjazd w dniu 23.06.2018r. (sobota) 

Wałbrzych– Wrocław– POGORZELICA 

Zbiórka o godzinie:  

6:00 (Wałbrzych) 
7:30 (Wrocław) 

 

Wyjazd 



Przyjazd w dniu 3.07.2018r. (wtorek) 

POGORZELICA – WROCŁAW – WAŁBRZYCH  

Planowany przyjazd około godziny: 17.00-19.00 

Potwierdzony sms-owo 

 

Przyjazd 



 Olimp24 Rafał Klimek  

 ul. Michałowskiego 4/8  

 58-309 Wałbrzych 

 NIP: 886-285-69-21  

 REGON: 021953695  

 http://www.olimp24.com  

 e-mail: biuro@olimp24.com  

 mobile: 506-293-277  

Organizator 



 ADRES OŚRODKA: 

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba 
Leśna” 

ul. Słoneczna 2 

72-351 Pogorzelica 

tel: 91 3863107 

www.dziejbalesna.pl 

 

Nasz ośrodek 

http://www.dziejbalesna.pl/
http://www.dziejbalesna.pl/


Czas się pakować!  
Kolonia 2018 


