KATEGORIE DLA TEJ OFERTY
●

OBOZY i KOLONIE letnie 2019
TYPY DLA TEJ OFERTY

●
●

all inclusive
kolonia/obóz letni
GRUPA WIEKOWA

●

6-17
DODATKOWO PŁATNE USŁUGI

●

profil MOJA PIERWSZA KOLONIA w turnusie 1 i 3 - 0 zł

ŁEBA ALL INCLUSIVE
MONTAŻ AKCJI I ATRAKCJI!!!
Wakacyjny miszmasz w jednym z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu. Dla
aktywnych, którzy chcą spróbować wszystkiego po trochu. Koszykówka czy tenis? Taniec czy
siłownia? Leniuchowanie na plaży czy rowerowa wyprawa? A może namalujesz morze?Ty
wybierasz...
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony na ogrodzonym, monitorowanym terenie o
powierzchni 1 ha, w odległości około 350 m od plaży i 700 m od Jeziora Sarbsko. Kompleks trzech ogrzewanych
budynków, pokoje 4, 5 os. z łazienkami.
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: mini golf (7 torów), namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor
fitness - siłownia plenerowa, trampolina 4-stanowiskowa, duży plac zabaw (małpi gaj, zestawy zabawowe), dwa
boiska z syntetyczną nawierzchnią (koszykówka, siatkówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka nożna, ręczna,
siatkowa), sala gimnastyczna (16 x 9m) z lustrami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg ogniskowy, sala
dyskotekowa, ConsoleRoom (m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, rowery, stoły
do tenisa, deski TrickBoard. W okolicy: rolkowisko, kompleks boisk Orlik, kryty basen.
WYŻYWIENIE: podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiady serwowane,
KADRA: kierownik, 1 wychowawca na 15 uczestników, animator sportu, ratownik na plaży, pielęgniarka 24h,
doraźnie lekarz,
UBEZPIECZENIE: TUiR AXA S.A. NNW 5000 zł,
TRANSPORT: autokar z klimatyzacją.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień - wyjazd autokarem poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
2 - 13 dzień - przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - śniadanie.Baaaardzo aktywny program pobytu
dostosowany do wieku uczestników, a w tym:
●

●

●

Kupa piachu - wycieczka na największą piaszczystą pustynię w Środkowej Europie, słynne Ruchome Wydmy
(Słowiński Park Narodowy) i rejs statkiem po jeziorze,
Pozytywne zakręcenie w Labiryncie Park Łeba, największym w Polsce naturalnym labiryncie, z platformami
widokowymi i 5 bazami do zdobycia; Zabawa w Magicznym Ogrodzie Gier Wielkoformatowych; Burzliwe Dzieje
Pirata Rabarbara albo Labirynt Harego Pottera - Czara Ognia (w zalezności od wieku uczestników),
Morska przygoda w Parku Bosmana - porcie niezwykłych atrakcji, które łączą w sobie zabawę z odkrywaniem
historii Łeby i Bałtyku,

●

●

Viva Gdańsk (w drodze powrotnej) - zwiedzanie Starego Miasta, zabawa w Ośrodku Kultury Morskiej,
... a także: gry i zajęcia świetlicowe, Neptunalia, bal przebierańców, karaoke, dyskoteki, konkursy, turnieje,
rozgrywki sportowe, baloniada, Olimpiada na Wesoło, wycieczki rowerowe, zabawy na trampolinie i w parku
linowym, plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele morskie, wędrówki..

14 dzień - po obiedzie pobranie prowiantu na droge powrotną. Przejazd do Gdańska, zwiedzanie Starego Miasta,
zabawa w Ośrodku Kultury Morskiej,
15 dzień - powrót na Śląsk we wczesnych godzinach porannych.

DLA NAJMŁODSZYCH - PROFIL MOJA PIERWSZA KOLONIA - dodatkowe zabawy integracyjne
pomagające najmłodszym uczestnikom odnaleźć się podczas ich pierwszej kolonii: integracja i
budowanie więzi, rozładowanie napięć i lęków, nauka samodzielności, zajęcia plastyczne: głazoludki, malowanie
na plaży, tworzenie własnych dzieł sztuki z muszelek, zabawy umilające czas podróży - dziennik pokładowy,
rysowanie trasy, detale w pamięci.
FAKULTATYWNIE: (dla chętnych, za dodatkową opłatą, minimum 15 os. chętnych):
Park Dinozaurów ŁebaPark - naturalnej wielkości dinozaury, grota neandertalczyków, galeria skamielin i
minerałów, wioska indiańska, wyścigi pojazdami Flinstonów, gra terenowa Indiana Jones lub Gorączka Złota +
35 zł

WAŻNE INFORMACJE:

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

poradnik bezpiecznego wypoczynku: link
lista rzeczy które powinny znaleźć się w bagażu dziecka: link
bagaż prosimy zapakować do miękkich toreb,
warunkiem wyjazdu jest oddanie wypełnionej karty kolonijnej z numerem PESEL
prosimy o zabranie aktualnej legitymacji szkolnej,
proponujemy zabrać ze sobą ok. 150 zł kieszonkowego na własne potrzeby - pieniądze można zdeponować u wychowawców po przyjeździe
na miejsce,
zbiórka uczestników 15 minut wcześniej przed podaną godziną odjazdu,
godziny odjazdów i powrotów są uzależnione od warunków drogowych,
godziny i miejsca odjazdów zostaną potwierdzone SMSem na 2 dni przed wyjazdem
na trasach krajowych dojazdowych (tzw. antenkach) istnieje możliwość przejazdu mikrobusem lub samochodem osobowym oraz możliwość
związanych z tym ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej
miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób) do 5 dni przed wyjazdem,
sprawdź też najczęściej zadawane pytania FAQ

Możliwe terminy wyjazdu
Lp.

Data początku

Data końca

Cena

Wolne miejsca

1.

15-07-2019

29-07-2019

1665 zł

powyżej 5 miejsc

2.

29-07-2019

12-08-2019

1665 zł

powyżej 5 miejsc

3.

12-08-2019

25-08-2019

1599 zł

powyżej 5 miejsc

Możliwe miejsca wyjazdu
Lp. Miasto
1.

BIELSKO BIAŁA

Adres
dworzec PKS - dolna płyta, ul. Warszawska

Dopłata Wyjazd
+0 zł

20:00

Lp. Miasto

Adres

Dopłata Wyjazd

2.

KATOWICE

ul. Przemysłowa 3 (parking obok Centrum Handlowego BELG)

+0 zł

21:15

3.

CZĘSTOCHOWA

al. Wojska Polskiego, McDonalds

+0 zł

22:45

4.

ŁÓDŹ*

MOP Wiśniowa Góra

+0 zł

00:45

5.

TORUŃ*

Lubicz, MOP Nowa Wieś

+0 zł

02:45

