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Rafał Klimek- kierownik oraz organizator 
wypoczynku
Założyciel szkoły pływania Olimp24, szkółki tańca Kids Dance Wrocław oraz 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
 „Ratownik” Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, nr 14/04/2010
 Trener personalny
 Trener fitness oraz specjalista ds. dietetyki
 Uprawnienia sternika motorowodnego
 uprawnienia kierownika i 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

Kadra



Klaudia Kropidłowska-wychowawca

Magister wychowania fizycznego, prowadząca zajęcia z nauki i doskonalenia pływania w 
szkole pływania OLIMP, zajęcia 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



Justyna Krawczyk- wychowawca
Studentka sportu na AWF Wrocław. Wieloletnia triathlonistka wyczynowa, medalistka Mistrzostw

Europy Juniorów i wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Trener i instruktor pływania w

szkole pływania OLIMP. Prowadzi zajęcia z nauki i doskonalenia pływania z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi.

Uprawnienia:

 licencjat na wydziale Sport na specjalności trener pływania na AWF we Wrocławiu

 trener i instruktor pływania

 ukończony kurs „ Pływanie niemowląt i małych dzieci”

 Ratownik Wodny

 ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 wychowawca kolonijny

 instruktor badmintona

 instruktor odnowy biologicznej

Kadra



Magdalena Krakowiak- wychowawca 
Studentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
na kierunku lekarskim. Od 2 lat prowadzi zajęcia nauki i doskonalenia 
pływania w szkole pływania Olimp24. Posiada doskonały kontakt z dziećmi, 
prowadzi zajęcia sportowe, taneczne i animacyjne. Jest energiczna i pełna 
pomysłów. Kocha górskie wędrówki i zwierzęta.
Uprawnienia: 
❖ wychowawca kolonijny,
❖ ratownik WOPR,
❖ ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
❖ instruktor pływania,
❖ animator czasu wolnego(dodatkowe kursy: taniec w 
animacji, animacja zabaw dziecięcych, 1000 zabaw dziecięcych) 
❖ w trakcie szkolenia: trener 2 klasy specjalność pływanie

Kadra



Wyjazd w dniu 20.07.2020r. (poniedziałek)

Wałbrzych– Bielany Wrocławskie– Jarosławiec

Zbiórka o godzinie: 

Około 6:00 (Wałbrzych)- stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska 144

około 7:30 (Bielany Wrocławskie)- parking Auchan,

ul. Francuska 6

Wyjazd



Przyjazd w dniu 30.07.2020r. (czwartek)

JAROSŁAWIEC – BIELANY WROCŁAWSKIE– WAŁBRZYCH 

Planowany przyjazd około godziny: 17.00-19.00

Potwierdzony sms-owo podczas drogi powrotnej ☺

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 

 telefon: 506-293-277 / 790-820-420

Organizator



ADRES OŚRODKA:

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „BARKA”

ul. Bałtycka 67, 

76-107 Jarosławiec

tel. 600 433 614

http://barka-jaroslawiec.pl/

Nasz ośrodek

http://barka-jaroslawiec.pl/


Czas się pakować ! ☺
Kolonia 2020


