
23.06 - 29.06.2019

W CENIE:

OPIEKA:

bogaty program obozu (szczegóły na kolejnych stronach);

wstęp na wszystkie atrakcje;

ubezpieczenie NNW;

przejazd tam i z powrotem autokarem klasy LUX;

zakwaterowanie w pensjonacie U STOLEMA – pokoje 3-5 osobowe z łazienką.

wyżywienie – 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

wszystkie osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w wyjazdach 
z dziećmi;

osoby w naszej kadrze są po studiach pedagogicznych, posiadają dodatkowe uprawnienia 
trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych;

dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci były cały czas bezpieczne, uśmiechnięte 
i zadowolone!

Posiadamy licencję 
organizatora turystyki 

nr 9429!
OBÓZ LETNI
W OSTRZYCACH

Koszt obozu: 
1250 zł

*50zł zniżki dla 
rodzeństwa

INFORMACJE I ZAPISY:   504 769 193

Obóz przeznaczony dla dzieci w wieku 7-9 lat, idealny 
dla dziecka, które jedzie pierwszy raz na obóz.



23.06 - 29.06.2019

PROGRAM OBOZU

– wyjazd w godzinach południowych;

– obiad, zakwaterowanie, gry i za- 
bawy integracyjne;

– kolacja, spacer nad jezioro i po 
okolicy.

– po śniadaniu zajęcia w grupach: 
plastyczne, sportowe oraz kąpiele 
nad jeziorem;

– po obiedzie PARK LINOWY oraz 
nauka i konkurs strzelania z łuku;

– wieczorem dyskoteka – BAL 
PRZEBIERAŃCÓW – prosimy 
o zabranie kreacji z domu!

– po śniadaniu ruszamy na rejs 
statkiem po przepięknym jeziorze 
Ostrzyckim;

– po obiedzie będziemy uczestniczyć 
w grze terenowej i podchodach;

– wieczorem kalambury oraz gry 
sportowe.

– całodniowa wycieczka do Zamku 
w Malborku, gdzie będziemy 
uczestniczyć w specjalnej grze, 
szukając na zamku różnych znaków 
i rozwiązując zagadki z panią 
przewodnik;

– wieczorem czeka nas ognisko 
z kiełbaskami.

23.06 NIEDZIELA, DZIEŃ 1

25.06 WTOREK, DZIEŃ 3

24.06 PONIEDZIAŁEK, DZIEŃ 2

26.06 ŚRODA, DZIEŃ 4



27.06 CZWARTEK, DZIEŃ 5

29.06 SOBOTA, DZIEŃ 7

28.06 PIĄTEK, DZIEŃ 6

– całodniowa wycieczka auto- 
karowa: Park Edukacyjny – ZOO 
Kaszuby;

– następnie kino 3D – krótki film 
przyrodniczy o dinozaurach;

– obiad na miejscu i przejazd 
na pływalnię AQUA CENTRUM 
w Kościerzynie;

– po kolacji wieczorek bajkowy 
w pidżamach!

– śniadanie i wyjazd w drogę powro- 
tną do Gdyni. Planowany przyjazd 
około południa.

– po śniadaniu ruszamy WOZAMI 
DRABINIASTYMI do CEPR-u, gdzie 
zobaczymy najdłuższą deskę 
świata, dom Sybiraka, schron, dom 
do góry nogami oraz wiele innych 
atrakcji;

– po obiedzie gra w MINI GOLFA 
oraz czas na pakowanie się;

– wieczorem dyskoteka pożegnalna 
i podsumowanie obozu.

LICENCJA ORGANIZATORA TURYSTYKI

WYSYŁAJ NA WAKACJE SWOJE DZIECKO 
ODPOWIEDZIALNIE!

Zgodnie z przepisami każdy organizator 
zobowiązany jest zgłosić taki obóz do Kuratorium 
Oświaty oraz posiadać licencję organizatora 
turystyki! Z obowiązku tego zwolnione są tylko 
szkoły oraz zarejestrowane kluby sportowe pod 
warunkiem, że wyjazd nie jest formą zarobkową 
danego klubu.

Szkoła Pływania JUST SWIM posiada licencję 
organizatora turystyki o nr ewidencyjnym 9429 
i możesz mieć pewność, że nasze wyjazdy 
są organizowane w sposób legalny i zgodny 
z prawem. Pod tym adresem możesz sprawdzić, 
czy dany organizator posiada taką licencję: https://
turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie.

W przypadku złej pogody program 
może ulec zmianie, ale dołożymy 
wszelkich starań, aby był w pełni 
zrealizowany.



SPRAWY ORGANIZACYJNE

CO DZIECKO POWINNO MIEĆ ZE SOBĄ:

Paszport lub tymczasowy dowód osobisty, czystą bieliznę w ilości wystarczającej 
na cały obóz, 3-4 pary krótkich spodni, minimum 2 pary długich dresów plus 
przynajmniej jedne materiałowe (np. jeansy), t-shirty na cały obóz, minimum 
dwie bluzy dresowe, pelerynę lub kurtkę przeciwdeszczową, jedne lżejsze buty 
i minimum jedne, a najlepiej dwie pary wygodnych butów sportowych, strój 
kąpielowy, klapki, minimum dwa ręczniki, w tym jeden kąpielowy, kosmetyczka, 
krem z filtrem UV, spray na komary i kleszcze, dwa nakrycia głowy, lekarstwa 
przyjmowane na stałe wraz z rozpiską, jak je zażywać. Ze względu na częste podróże 
autokarem prosimy osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną o zabranie większych 
zapasów lokomotivu.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o możliwie szybkie zapisy. 

Potwierdzeniem zapisu dziecka jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł w ciągu 
dwóch dni od zgłoszenia (chyba, że inaczej ustali się to z organizatorem). 

Kolejne wpłaty: 500 zł do 10 kwietnia oraz reszta kwoty do 30 maja 2019.

Osoby chcące otrzymać fakturę proszone są o zgłoszenie tego wraz z pierwszą 
wpłatą.

NR KONTA: 35 1140 2004 0000 3202 5577 8159

KARTA KOLONIJNA

Na stronie będzie dostępna do pobrania karta kolonijna – wypełnioną trzeba będzie 
przekazać do 15 maja 2019 r.

W czasie trwania obozu zachęcamy w szczególny sposób do śledzenia naszej 
strony internetowej, na której co wieczór będziemy starali się zamieścić fotorelację 
z minionego dnia!

TELEFONY 

Proponujemy aby dzieci nie brały ze sobą telefonów. Jeżeli jednak będą miały – 
telefony będą zbierane i rozdawane po obiedzie lub przed obiadokolacją na telefon 
do rodziców po czym ponownie zbierane przez wychowawców grup.

ZAPISY

ZAPISY pod nr telefonu: 504 769 193
www.naukaplywania.gdynia.pl


