OFERTA OBOZÓW LETNICH 2019
1 Ostrzyce 2019. MÓJ PIERWSZY OBÓZ – obóz przeznaczony dla młodszych dzieci w wieku 7-9 lat,
idealny dla dziecka, które jedzie pierwszy raz na obóz lub, które preferuje bardziej jezioro i sport niż
górskie spacery.
Termin: 23.06 -29.06 7 dni
Cena : 1250zł *
*50zł zniżki dla rodzeństwa
Zakwaterowanie – Pensjonat u STOLEMA usytuowany ok 400m od jeziora ,pokoje 3-5 osobowe z
pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie na miejscu – 4 posiłki dziennie
Program:
Dzień 1, 23.06 – wyjazd w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, gry i zabawy
integracyjne, kolacja, spacer nad jezioro i po okolicy.
Dzień 2, 24.06 – 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!
Dzień 3, 25.06 – Całodniowa wycieczka do Zamku w Malborku, gdzie będziemy uczestniczyć w
specjalnej grze szukając na zamku różnych znaków i rozwiązując zagadki z Panią przewodnik.
Nwtomiast Wieczorem czeka nas ognisko z kiełbaskami.
Dzień 4, 26.06 – po śniadaniu ruszamy na rejs statkiem po przepięknym jeziorze Ostrzyckim,
natomiast po obiedzie będziemy uczestniczyć w grze terenowej i podchodach. Wieczorem kalambury
oraz gry sportowe.
Dzień 5, 27.06 – całodniowa wycieczka autokarowa – Park Edukacyjny- ZOO Kaszuby ,następnie kino
3D- krótki film przyrodniczy o dinozaurach ,obiad na miejscu i przejazd na pływalnie AQUA CENTRUM
w Kościerzynie. Po kolacji wieczorek bajkowy w pidżamach!
Dzień 6, 28.06 – 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.
Dzień 7, 29.06 – śniadanie i wyjazd w drogę powrotną do Gdyni. Planowany przyjazd około południa.

2. Szczytna 2019 – PRZYGODA W GÓRACH – obóz przeznaczony dla dzieci w wieku 9-16 lat.
Termin: 02.07 – 10.07
Zakwaterowanie: Ośrodek wypoczynkowy KAMELA w Szczytnej. Pokoje 3-5 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym.
Wyżywienie na miejscu: 4 posiłki dziennie
Cena: 1650zł*
Zniżka dla rodzeństw 50zł
Dzień 1, 02.07 - wyjazd z Gdyni w godzinach wczesno porannych. Przyjazd do ośrodka na ciepłą
kolację, czas na zakwaterowanie oraz spacer po okolicy.
Dzień 2, 03.07 – po śniadaniu wyjście na spacer do punktu widokowego w Szczytnej. Po obiedzie gry i
zabawy sportowe. Wieczorem dyskoteka.
Dzień 3, 04.07 – 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.
Dzień 4, 05.07 – 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.

Dzień 5, 06.07 - Po śniadaniu wyjazd do przepięknego klasztoru
Benedyktynów w mieście Broumov- „perły europejskiego baroku
z wyjątkową średniowieczną kopią Całunu Turyńskiego”. Zwiedzanie
z przewodnikiem. Po drodze obejrzymy również słynną ruchomą szopkę
w Sanktuarium w Wambierzycach. Po obiadokolacji olimpiada sportowa.

Dzień 6, 07.07 – 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 zabawy obozowe a wieczorem wyjazd na piękne widowisko – koncert
podświetlanych fontann w Dusznikach Zdroju.
Dzień 7, 08.07 – po śniadaniu wyjazd na Błędne Skały – oryginalne formy
skalne tworzące wspaniały malowniczy labirynt. Następnie przejazd na
baseny ze zjeżdżalniami do Nachodu. Wieczorem - ognisko z pieczeniem
kiełbasek.

Dzień 8, 09.07 – wyjazd po śniadaniu do Wałbrzycha- zwiedzanie
z przewodnikiem wyjątkowego Zamku Książ oraz jego podziemi –
części wojennego niemieckiego projektu RIESE . Powrót na obiad, czas
na pakowanie się a po kolacji pożegnalna dyskoteka oraz podsumowanie
obozu.
Dzień 9, 10.07- 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.

ZAPISY NA OBOZY POD NUMEREM TELEFONU : 504769193
Potwierdzeniem chęci zapisu dziecka jest wpłata zaliczki w wysokości 300zł wciągu dwóch dni od
momentu zgłoszenia dziecka na obóz. Kolejną zaliczkę w wysokości 500zł należy wpłacić do 10
kwietnia a całość do 31 maja.
Dane do przelewu :
Mateusz Rasiewicz 35 1140 2004 0000 3202 5577 8159
ul UNRUGA 37f/4 81-181 Gdynia

W tytule proszę napisać za który obóz (Ostrzyce czy Szczytna) oraz za kogo jest robiona opłata. Osoby
chcące otrzymać fakturę proszę o taką informację zaraz po przelewie. Osoby chcące uzyskać jedną
zbiorczą fakturę po zakończeniu obozu proszę o kontakt przed wpłatą.
Szkoła Pływania JUST SWIM posiada licencję organizatora turystyki o numerze 9429.
Obozy będą zgłoszone do kuratorium oświaty.

