MRZEŻYNO
kolonie letnie – 10 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 - 14 lat
ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „FAMASTA” w Mrzeżynie – położony ok. 300 m od
plaży. Mrzeżyno - nadmorska miejscowość w Krainie Pobrzeża Kołobrzeskiego u ujścia rzeki Rega.

Szeroka, piaszczysta plaża w Mrzeżynie od wielu lat otrzymuje tytuł Błękitnej Flagi –
międzynarodowe odznaczenie nadawane kąpieliskom charakteryzującym się najwyższą jakością
bezpieczeń stwa i czystości.
Ośrodek składa się z 3 pawilonó w hotelowych leżących na starannie zagospodarowanym, zadrzewionym,
oświetlonym i ogrodzonym terenie. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach 4 i 5 osobowych (możliwe
łó żka piętrowe) z pełnym węzłem sanitarnym (pawilony A i B). Do dyspozycji dzieci: jadalnia, kawiarnia, 2
sale dyskotekowe, biblioteka, 5 sal telewizyjnych, siłownia, tenis stołowy, boiska do siatkó wki, koszykó wki,
piłki nożnej, 2 boiska do badmintona, ceglany kort tenisowy, odkryty basen kąpielowy o wymiarach 8 x
16 m., place zabaw i miejsca na ogniska.
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 Łó dź - Mrzeżyno - Łó dź – bezpośredni przejazd.
KADRA: Kierownik i wychowawcy (BSP Łó dź), opieka medyczna, ratownik na miejscu.
PROGRAM:
1. Wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie miasta i portu, „Piracka Przygoda”- program oparty na
starych żeglarskich zabawach i konkursach oprawiony muzyka folkową i szantami (alternatywnie wycieczka do Western City);
- rejs statkiem po Bałtyku.
2. PROGRAM MILITARNA PRZYGODA - 4 godzinny program: Wojskowe szkolenie i średniowieczne
rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy: malowanie kamuflażu na
twarzy, przebieranie się w mundury oraz:
– manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkó d OSF – „małpi gaj”,
– strzelanie sytuacyjne z karabinkó w paintbllowych lub ASG,
– techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne,
– wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2,
– żyroskop – test na symulatorze lotó w kosmicznych oraz dla pilotó w i skoczkó w wojskowych,
– poszukiwanie skarbó w, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu.
– pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW – „historia na żywo” (zawody i pojedynki
obozowiczó w z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni, nauka walki indywidualnej oraz
w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włó czni, bieg w średniowiecznych nartach, dyby, klatka,
rzut toporem i oszczepem , walka na kopie, jazda na koniu lub kucyku, przebierania się w zbroje i
pancerze, omó wienie historii oraz zasad postępowania Słowian i Wikingó w).
3. 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 Mrzeżyno - podchody z zadaniami na terenie ośrodka.
g. Zabawy integracyjne: ciepło - zimno, kalambury zwierzęce, konkurs tań ca na gazecie.
h. Top Model – prezentacja strojó w na ró żne okazje.
- dla starszej grupy:
a. Bitwa na plaży.
b. Zachó d słoń ca - pamiątkowe zdjęcia i film.
c. „Mam talent” – prezentacja niezwykłych umiejętności i talentó w.
d. Podchody wieczorne na terenie ośrodka.
e. Gry integracyjne grupowe.
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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
każdemu z Was dyplom.
4. Wieczó r filmowy.
5. Wycieczki piesze, zajęcia sportowe- rozgrywki w siatkó wkę, koszykó wkę, piłkę nożną, badmintona.
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

27.06.-06.07.2022

10 (9)

1890 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 : (przy min. 15 os. chętnych):
1. Aquapark Zalewski: cena: 50 zł /os.- zapisy na miejscu: jeden z największych hotelowych
aquaparkó w na Pomorzu Zachodnim . W kompleksie znajdują się: baseny wewnętrzne, basen zewnętrzny,
basen z zimną wodą przy saunie zewnętrznej, wodny plac zabaw i brodzik dla dzieci, wodna dżungla ze
statkiem pirackim, wodny, kolorowy plac zabaw z mnó stwem atrakcji, basen z torem przeszkó d oraz
niesamowite zjeżdżalnie, w tym jedna z zapadnią.
2. Wycieczka do Parku Rozrywki : cena: 65 zł/os.: Pomerania Fun Park (strefy zabaw ze
zjeżdżalniami, baseny z kulkami, trampoliny, boiska, automaty i inne, Wioska Wikingó w, Wodny Ś wiat,
mini-zoo, zjazd tubingowy, karuzele).
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 dla GL TOUR: SANTANDER: 40 1090 2705 0000 0001 2427 8538
Uwaga: Można skorzystać z Bonu Turystycznego przy opłacie za kolonie. ( przedłużono do końca
września 2022) !!! Szczegóły w biurze.
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