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POLSKA

POGORZELICA - miejscowość wczasowo-wypoczynkowa w województwie 
zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory klimatyczne, kra-
jobrazowe, turystyczne przyciągają rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, 
wydmy porośnięte lasami, mikroklimat sprzyjający aktywnemu i zdrowe-
mu wypoczynkowi. 

PROGRAM KOLONII „FABRYKA ATRAKCJI”
ATRAKCJE
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskie-
go, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Władysławowo, pozostałości 
z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, 
molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika 
WNMP, Baszta Lontowa
- Wycieczka do Trzęsacza: ruiny średniowiecznego kościółka zniszczone-
go przez proces abrazji, zwiedzanie jedynego w Europie Multimedialnego 
Muzeum 15-go Południka, 
- Park Linowy: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek 
itp., to system przeszkód linowych i  platform, uczestnicy wyposażeni są w 
profesjonalny sprzęt
- Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim – jedna z najwięk-
szych atrakcji na Wybrzeżu, przejazd „afrykańskim” zabytkowym parowo-
zem po ponad 100 letniej trasie kolejowej.
- Wycieczka do Niechorza – zwiedzanie Motylarni - domu dla kilkudzie-
sięciu gatunków swobodnie latających motyli egzotycznych z całego świa-
ta. Dostępnych na wyciągnięcie ręki!, spacer po Niechorzu, wejdziemy na 
drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską,
- Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatrywanie pta-
ków w rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu (100 gatunków ptaków),
- Rejs statkiem pirackim po morzu,
SPORT - kąpiele pod opieką ratownika, multi-sport: aerobic, siatkówka, 
piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się 
w terenie, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, aquaolimpiada - zawo-
dy pływackie, wakacyjna olimpiada sportowa, wycieczki rowerowe szlaka-
mi Wybrzeża Rewalskiego.
INTEGRACJA- Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, Festiwal Talentów, 
szalone dyskoteki, zabawy integracyjne,  baloniada, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, gry, konkursy, gry terenowe, konkurs na najfajniejszą rzeźbę w 
piasku oraz wiele innych.

PROGRAM OBOZU „FABRYKA ATRAKCJI”
ATRAKCJE
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskie-
go, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Władysławowo, pozostałości 
z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, 
molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika 
WNMP, Baszta Lontowa.
- Zagramy w LaserTag  - czyli tzw. laserowy paintball -  gra wykorzystu-
jąca repliki broni palnej - amunicją nie są tu jednak plastikowe lub wypeł-
nione farbą kulki, lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, 
bezpieczne dla młodzieży (brak urazów), Dodatkowymi zaletami jest dużo 
większy zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej programowal-
ność. Czujniki trafień zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy 
się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje 

to nieskończone możliwości. Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez 
żadnych ograniczeń wg wybranych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawod-
nicy grają w formule każdy na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą 
trafień, Medic Box - dwie drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do 
bazy, zwycięża drużyna o największej liczbie trafień czy Team Game oraz 
wiele innych.
- Wycieczka do Niechorza – zwiedzanie Motylarni - to domu dla kilku-
dziesięciu gatunków swobodnie latających motyli egzotycznych z całego 
świata. Dostępnych na wyciągnięcie ręki!, spacer po Niechorzu, wejdzie-
my na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską, 
- Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek 
itp., to system przeszkód linowych i  platform, uczestnicy wyposażeni są w 
profesjonalny sprzęt,
- Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatry-
wanie ptaków w  rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu (100 gatunków 
ptaków),
SPORT - kąpiele pod opieką ratownika, multi-sport: aqua fitness, aero-
bic, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, aqu-
aolimpiada - zawody pływackie.
INTEGRACJA - animacje przy basenie, gry integracyjne, festiwal karaoke, 
Mam Talent, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry terenowe, 
przeciąganie liny, Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 5 minut, 
kręcimy zwariowany obozowy filmik, robimy sami pizzę – może kuchnia 
nam upiecze 
CHILL OUT - spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze 
zdjęcie, opalanie się w „zebrę” nad basenem i na plaży, szalone dyskoteki, 
treningi relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowy-
wanie koktajli owocowych, wkręcanie znajomych, łapanie Pokemonów.

DODATKOWE ATRAKCJE 
YOU CAN DANCE + 100 zł/ os: zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego z 
instruktorem (ok. 8 godzin) Videoclip Dance, Hip-Hop, Show Dance, Fun-
ky, Latino Mix, Break Dance,  konkursy taneczne z nagrodami, taniec  jest 
przeplatany z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz wytrzymałościowy-
mi, na zakończenie dla chętnych turniej tańca.
WARSZTATY PŁYWACKIE „JAK RYBA W WODZIE” + 120 zł/os - (tylko dla gru-
py kolonijnej) (8 h pod opieką ratownika na basenie ośrodka, realizacja przy 
min. 8 os.): doskonały sposób, aby szybko nauczyć się pływać w miłym towa-
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • 
opieka pedagogiczna (kierownik i wychowawcy, 1 na ok. 15 uczestni-
ków) • opieka medyczna • ratownik • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 
5000 zł) • składka na TFG - 0 zł • podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat 
za wycieczki i profile fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji 2,5%wartości imprezy. 

17

obóz młodzieżowy
Morze Bałtyckie - POGORZELICA

LASERTAG | SPORT | CHILL OUT | INTEGRACJA

POLSKA

16

rzystwie, nauka i doskonalenie stylów pływackich: stylem dowolnym (kraul), 
stylem klasycznym (żabka), stylem motylkowym (delfin), nauka nawrotów 
pływackich i skoków startowych, poznanie podstaw nurkowania, poprawa po-
ziomu wydolności fizycznej i siły mięśniowej, poprawa sprawności układu od-
dychania, kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku, 
korygowanie wad postawy, ćwiczenia wypornościowe, ćwiczenia oddechowe, 
napędowe, na koniec – zawody pływackie o puchar „Złotej Otylii”. 
ZAGRAMY W LASERTAG +40 zł/os - czyli tzw. laserowy paintball - gra wyko-
rzystująca repliki broni palnej - amunicją są tu promienie podczerwone, cał-
kowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów). Dodatkowymi 
zaletami jest dużo większy zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej pro-
gramowalność. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz 
mieszkalnym. Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez żadnych ograniczeń 
wg wybranych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawodnicy grają w formule każ-
dy na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą trafień, Medic Box - dwie 
drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do bazy, zwycięża drużyna o naj-
większej liczbie trafień czy Team Game oraz wiele innych.
KRĘGLE + 15 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 1 godz. gry, min. 8 os.
AQUAPARK SANDRA SPA +30 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 90 min. 
zabawy, min. 8 os.

PROGRAM FAKULTATYWNY
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 
25 chętnych: „CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term 
Bałtyckich Cena (70 zł + 10 Euro na wstęp). PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” 
www.heide-park.de Cena (200 zł + 30 Euro na wstęp). PARK ROZRYWKI I WYPO-
CZYNKU „TROPICAL ISLANDS” www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 32 Euro na 
wstęp). Opisy programów na stronie 19.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba Leśna” www.dziejbalesna.pl 
usytuowany w pięknym lesie sosnowym ok. 200 metrów do morza. Śpimy w muro-
wanym Pawilonie „A”  -  pokoje 4,5 - osobowe z łazienkami lub w domach cam-
pingowych po remoncie, składające się z pokoju 3 i 5 os., każdy pokój z łazienką i 
tarasem. Świetnie wyposażony ośrodek dysponuje: stołówką, salą dyskotekową z 
lustrami, świetlicami z ekranami i telebimami, boiskami sportowym: boisko do piłki 
nożnej, koszykówki, do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci,  miejscem na ognisko, 
stołem do tenisa oraz basenem letnim o wymiarach 20 x 8,5 m. Duży teren ośrodka 
(2 ha) jest ogrodzony i dozorowany. Na miejscu darmowe WIFI. Pawilon A – zakwate-
rowanie w terminach: 05.07-17.07; 18.07-30.07; 31.07-11.08. Domki campingowe 
– zakwaterowanie w terminach: 23.06-04.07.; 12.08-23.08.

WYŻYWIENIE

4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie – kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu, śniada-
nia i kolacje w formie bogatego bufetu, obiady serwowane.

TRANSPORT
autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  Łódź bez dopłat. 
Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, busem, 
FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warszawa + 100 zł, 
Toruń + 50 zł, Poznań + 50 zł,  Lublin + 100 zł, Kraków + 100 zł, Katowice + 100 
zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 50 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, 
Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 100 zł, Radom + 100 zł, Radom-
sko + 80 zł, Konin + 50 zł, Skierniewice + 80 zł, Białystok + 200 zł. Dojazd własny 
– zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Rozkład jazdy na stronie www.

UWAGI
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagany jest ważny paszport lub dowód osobisty oraz pienią-
dze na wstęp. Programy i dodatkowe atrakcje odbywają się przy min. 15 uczest-
nikach, wycieczki fakultatywne przy min. 25 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z 
antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

Nr
Terminy

Ceny w PLN  
od osoby

Ilość 
dni

FABRYKA ATRAKCJI
Cena  

do 15.03.2019
Cena  

do 15.04.2019 Cena

1 23.06 - 04.07 12 1595 1645 1695

2 05.07 - 17.07 13 1695 1745 1795

3 18.07 - 30.07 13 1695 1745 1795

4 31.07 - 11.08 12 1595 1645 1695

5 12.08 - 23.08 12 1545 1595 1645


