ŁAZY k. Mielna
kolonie letnie – 10 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 - 14 lat;
ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „POSEJDON” w Łazach – 100 m od plaży, położony
jest w sercu najczystszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Zajmuje powierzchnie ponad 2 hektary
ogrodzonego terenu. Jest jednym z większych obiektó w w okolicy, przygotowanym na przyjęcie większej
ilości osó b. Strzeżona i czysta plaża, na któ rą prowadzi wejście naprzeciw Ośrodka znajduje się w
odległości 100 metrów. W okolicy znajdują się także dwa jeziora: Jamno (400m) i Bukowo (2000m). DO
DYSPOZYCJI W OŚRODKU: 2 sale TV, sala disco, sala do ping – ponga, plac zabaw, baza sportowa:
boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, siłownia, rowery, BASEN ODKRYTY Z
PODGRZEWANĄ WODĄ oraz duży teren rekreacyjny. W pobliżu ośrodka: promenada spacerowa,
sklepy.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie w stołó wce na miejscu: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Ś wiadczenia rozpoczynamy obiadokolacją w dniu przyjazdu, koń czymy śniadaniem plus prowiant na
drogę powrotną.
TRANSPORT: autokar - bezpośredni przejazd.
KADRA: Kierownik i wychowawcy zatwierdzeni w Kuratorium Oświaty, opieka medyczna, ratownik na
miejscu.
PROGRAM:
1. Wycieczka autokarowa do Parku Edukacji i Rozrywki: Leonardia – kró lestwo gier drewnianych w
Krupach: w „Parku Gier” dostępnych jest około 100 ró żnych gier drewnianych z całego świata. Każda gra
przynosi ze sobą inne korzyści: relaksuje, rozwija umiejętności skupienia i koncentracji, analizowania i
rozwiązywania problemó w, pokonywania przeszkó d oraz zdolności manualnych.
2. Wycieczka autokarowa do Darłowa: zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich - jedyny w Polsce
nadmorski gotycki zamek z "tajemniczą" Białą Damą - zwiedzimy muzeum oraz odwiedzimy Izbę Tortur
Czarownic. Spacer po Darłowie: Pomnik Rybaka, rozsuwany most, Brama Kamienna, Rynek, Latarnia
Morska w Darłowie.
3. Rejs statkiem.
4. Zajęcia animacyjne i integracyjne na terenie ośrodka, zajęcia sportowe:
- dla młodszej grupy:
a. Mali architekci - rzeźba w piasku.
b. Konkurs plastyczny - nazwy grup. Portrety wychowawcó w. Malowanie ró żnymi technikami, malowanki.
c. Konkurs czystości w pokojach.
d. Wyścigi rzędó w na plaży.
e. Express Łazy - podchody z zadaniami na terenie ośrodka.
f. Stare podwó rko - zabawy typu: berek, gra w klasy, dwa ognie, baba jaga patrzy, kluchy.
g. Zabawy integracyjne: ciepło - zimno, kalambury zwierzęce, konkurs tań ca na gazecie.
h. Top Model – prezentacja strojó w na ró żne okazje
i. Rozgrywki w dwa ognie, piłka nożna.
- dla starszej grupy:
a. Bitwa na plaży.
b. Zachó d słoń ca - pamiątkowe zdjęcia i film.
c. Piłka nożna – turniej kolonijny.
d. Piłka siatkowa, ringo.
e. „Mam talent” – prezentacja niezwykłych umiejętności i talentó w
f. Gry integracyjne grupowe
Wspólne zajęcia dla obu grup wiekowych:
1. Dyskoteki
2. Baloniada
3. Neptunalia – dobrowolny udział w zabawie polegającej na przejściu toru przeszkó d i wykonaniu zadań ,
któ re przygotował dla nich Neptun. Na pamiątkę tej uroczystości Neptun – władca mó rz i oceanó w wręczy
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każdemu z Was dyplom.
4. Wieczó r filmowy
5. Wycieczki piesze
6. Ognisko z kiełbaskami
7. Plażowanie, kąpiele w basenie i w morzu pod okiem ratownika i wychowawcó w.
Turnus:
turnus I

Termin:

Ilość dni ( noclegów)

Cena

29.06.-08.07.2022

10 (9)

1860 zł

Ilość miejsc ograniczona.
Cena obejmuje: 9 noclegó w, wyżywienie 4 x dziennie, transport, realizację programu, ubezpieczenie NNW
(5 000 PLN), opiekę doświadczonej kadry kierownika i wychowawcó w, ratownika, opiekę medyczną, TFG,
TFP.
Cena nie obejmuje:
- opłaty za dodatkowy program.
- dopłat do diet specjalnych: wegetariań ska + 220 zł, bezmleczna + 220 zł, bezglutenowa + 280 zł,
bezmleczno-bezglutenowa + 280 zł,
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztó w rezygnacji Signal Iduna + 60 zł – wariant standard; + 110 zł –
wariant rozszerzony o COVID-19 i kwarantannę.- wyłącznie w dniu podpisania umowy.
UWAGI: Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych wędró wek, mały plecak, kurtkę ortalionową,
nakrycie głowy od słoń ca, okulary przeciwsłoneczne, stró j kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Obowiązkowo
należy zabrać ważną legitymację szkolną.
PROGRAM FAKULTATYWNY : zapisy w biurze przed wyjazdem:
1. Wycieczka autokarowa do Doliny Fantazji: wioska tematyczna zlokalizowana w Sierakowie Sławień skim.
Uczestnicy wyruszają szlakiem leśnym w poszukiwaniu mrocznej przygody. Na trasie mają odnaleźć tajemnicze
postacie, wykonać zadania i bezpiecznie powró cić na plac Doliny Fantazji. W programie: zabawy na placu,
warsztaty manualne, zwiedzanie. Cena: 65 zł/ os.
2. Wycieczka autokarowa do Dobrzycy – Ogrody Hortulus: kompleks ogrodó w pokazowych. Centralnym jego
punktem jest największy w świecie labirynt grabowy, któ ry powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. W
jego sercu znajduje się 20 metrowa wieża widokowa, z któ rej rozpościera się wspaniały widok na okoliczne
wioski, pola i lasy, a w dobrą pogodę na Morze Bałtyckie. Otaczające labirynt Ogrody Magii, Energii, Czasu i
Przestrzeni to zespó ł ogrodó w o powierzchni około 6 ha, w któ rym znajdziemy: magiczny kamienny krąg,
Ogrody 4 Pory Roku, Ogró d Zegaró w, Ogró d Kalendarz Celtycki oraz angielskie rabaty bylinowe. Cena: 75 zł
/os.

Organizator:
GL TOUR Małgorzata Dzierżawa, Biuro Podró ży Łó dź, ul. Grota-Roweckiego 15 lok. 77, zaświadczenie o
wpisie do rejestru organizatoró w turystyki nr 342.
Po pełnej wpłacie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT marża upoważniające do refundacji
wypoczynku dziecka w zakładzie pracy rodzica.
Zapisy i informacje: Biuro Podró ży GL TOUR, Łó dź, tel. 505745835,
email: biuro@gltour.com.pl
Prosimy o dokonywanie wpłat:
- zaliczka min. 300 zł – 28.02.2022
- dopłata – najpó źniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
Nr konta do wpłat: SANTANDER: 40 1090 2705 0000 0001 2427 8538
Uwaga: Można skorzystać z Bonu Turystycznego przy opłacie za kolonie. (przedłużono do końca
września 2022r. ) Szczegóły w biurze.
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