
Obóz przeznaczony dla dzieci w wieku 9-16 lat.

02.07 - 10.07.2019

W CENIE:

OPIEKA:

bardzo bogaty program obozu (szczegóły na kolejnych stronach);

wstęp na wszystkie atrakcje;

koszty wstępu do Parku Narodowego Gór Stołowych oraz wynajęcia przewodników górskich;

ubezpieczenie NNW;

przejazd tam i z powrotem autokarem klasy LUX – autokar wraz z kierowcą pozostaje z nami 

przez cały czas trwania obozu tylko do naszej dyspozycji;

zakwaterowanie w osrodku wypoczynkowym KAMELA w Szczytnej – pokoje 3-5 osobowe 

z łazienką.

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

wycieczek całodniowych dostajemy suchy prowiant na drogę i wracamy na obiadokolację.

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 pływania, piłki nożnej lub legitymacje ratowników WOPR oraz 
szkolenia wychowawców kolonijnych;

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

Posiadamy licencję 
organizatora turystyki 

nr 9429!OBÓZ LETNI
W SZCZYTNEJ

Koszt obozu: 
1650 zł

*50zł zniżki dla 
rodzeństwa

INFORMACJE I ZAPISY:   504 769 193



PROGRAM OBOZU

02.07 WTOREK, DZIEŃ 1 03.07 ŚRODA, DZIEŃ 2

05.07 PIĄTEK, DZIEŃ 404.07 CZWARTEK, DZIEŃ 3

06.07 SOBOTA, DZIEŃ 5

– po śniadaniu wyjazd do 
Dolnej Moravy na „SPACER 
W CHMURACH”. Wieża o wysokości 
55 metrów znajduje się na zboczu 
góry Slamnik na wysokości 1116 m 
n.p.m. co gwarantuje wyjątkowe 
przeżycia dla każdego! Po obiedzie 
gra terenowa z zadaniami, 
a wieczorem obozowa RANDKA 
W CIEMNO.

– po śniadaniu wyjazd autokarem 
i zdobywanie Wielkiego Szczelińca 
koło Kudowy Zdrój – najwyższego 
i najbardziej popularnego 
wzniesienia gór stołowych. 
Następnie przejazd do kompleksu 
basenów w Nachodzie po Czeskiej 
stronie. Powrót na obiadokolację, 
a następnie wieczorek filmowy. 

– Po śniadaniu wyjazd do przepięknego 
klasztoru Benedyktynów w mieście 
Broumov, „perły europejskiego baro-
ku z wyjątkową średniowieczną kopią  
Całunu Turyńskiego”. Zwiedzanie  
z przewodnikiem.

Po drodze obejrzymy również słynną 
ruchomą szopkę w Sanktuarium 
w Wambierzycach. Po obiadokolacji 
olimpiada sportowa.

– wyjazd z Gdyni w godzinach 
wczesnoporannych. Przyjazd do 
ośrodka na ciepłą kolację, czas na 
zakwaterowanie oraz spacer po 
okolicy.

– po śniadaniu wyjście na 
spacer do punktu widokowego 
w Szczytnej. Po obiedzie gry 
i zabawy sportowe. Wieczorem 
dyskoteka.



07.07 NIEDZIELA, DZIEŃ 6

09.07 WTOREK, DZIEŃ 8 10.07 ŚRODA, DZIEŃ 9

08.07 PONIEDZIAŁEK, DZIEŃ 7

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.

– po śniadaniu wyjazd na Błędne 
Skały – oryginalne formy skalne 
tworzące wspaniały malowniczy 
labirynt. Następnie przejazd na ba- 
seny ze zjeżdżalniami do Nachodu.  
Wieczorem ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

– wyjazd po śniadaniu do Wałbrzy- 
cha – zwiedzanie z przewodnikiem 
wyjątkowego Zamku Książ oraz 
jego podziemi – części wojennego 
niemieckiego projektu RIESE. Po-
wrót na obiad, czas na pakowanie 
się, a po kolacji pożegnalna dysko-
teka oraz podsumowanie obozu.

– śniadanie, wykwaterowanie 
z ośrodka przejazd do Świdnicy gdzie 
zwiedzimy Kościół Pokoju wpisany 
w 2001 roku na listę UNESCO. Jest 
to największa drewniana świątynia 
w Europie. Następnie ruszamy 
w powrotną drogę do Gdyni – 
planowany przyjazd ok. 22–23.

– Wyjście na poranną mszę św. 
i wyjazd do Kudowy Zdrój, gdzie 
zwiedzimy Dom i Park Zdrojowy, 
a dla chętnych również Kaplica 
Czaszek. Po obiedzie gry i za-
bawy obozowe, a wieczorem 
wyjazd na piękne widowisko – 
koncert podświetlanych fontann 
w Dusznikach Zdroju.



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, minimum dwie pary butów 
(1 sportowe i 1 trekkingowe), 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

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


