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*Doba rozpoczyna się o godzinie 16.00 – kończy o 11.00

2 3

Zielona szkoła zorganizowana przez nasze biuro  to coś 
więcej niż tylko leniuchowanie na wygodnym tapczanie!!!  To coś 
specjalnego dla tych, którzy lubią nie tylko dobrą zabawę, ale są 
także przekonani, że każdy może spróbować sportów mniej lub 
bardziej extremalnych. Prócz doskonałej zabawy, zdrowego i 
aktywnego wypoczynku dbamy także o walory edukacyjne naszych 
zajęć, bo nauka jest przecież najfajniejsza wówczas, gdy sprawia 
nam mnóstwo frajdy :-). Niepostrzeżenie rozbudzamy w dzieciach 
ciekawość poznawczą, zachęcamy do wyrażania własnych 
poglądów, rozwijamy wrażliwość estetyczną, empatię, uczymy 
współdziałania w grupie, zarażamy chęcią uprawiania sportu, 
jednym słowem sprawiamy, że zarówno dzieci, młodzież, jak i 
nauczyciele wspominają nasze zielone szkoły, jako najfantastyczniej 
spędzone szkolne dni.

Doskonałą realizację wszystkich aspektów, zarówno 
sportowych, jak i edukacyjnych zielonych szkół zapewnia nam nasza 
kadra. W większości są to od lat te same osoby, chociaż każdego roku 
nasze szeregi zasila kilku nowych instruktorów. Dobierana jest ona 
wyjątkowo starannie - to profesjonaliści, zaufani i sprawdzeni w 
najtrudniejszych warunkach. Zapewniamy 24 godzinną opiekę 
pedagogiczną. Posiadamy własny sprzęt do prowadzenia 
poszczególnych zajęć sportowych, sprawdzany i konserwowany po 
każdym sezonie, posiadający wszelkie wymagane atesty. Bardzo 
rygorystycznie przestrzegamy standardów, zasad jakości oraz 
amortyzacji sprzętu. Naszym atutem jest fakt, że od 10 lat jesteśmy 
organizatorem obozów sportowo - rekreacyjnych cieszących się 
ogromnym zainteresowaniem, a tym samym mamy duże 
doświadczenie w opiece i pracy z dziećmi oraz z młodzieżą. 

We wrześniu roku 2010 nasze biuro zostało laureatem 
Championa w kategorii „Organizator wypoczynku dla dzieci” :-) :-) :-
). To super wyróżnienie otrzymaliśmy w kolejnej edycji konkursu 
„Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki”, a radość nasza jest tym 
większa, że wyboru dokonali najważniejsi recenzenci usług 
turystycznych – Klienci :-) :-) :-)!!

GIEWARTÓW OŚRODEK 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 
MICHASIÓWKA NAD J. POWIDZKIM 

5 DNI OD 370 ZŁ

NOWY DWOREK K. ŚWIEBODZINA 
NAD J. PAKLICKIM 

5 DNI OD 420 ZŁ

BUKOWINA TATRZAŃSKA

5 DNI OD 420 ZŁ

DLACZEGO ZIELONE SZKOŁY 
z Masz Wakacje

 10 LAT DOŚWIADCZENIA
 24 GODZINNA OPIEKA
 KADRA LEGITYMUJĄCA SIĘ DOSKONAŁYMI 

KWALIFIKACJAMI I  NIEPRZECIĘTNYMI 
ZDOLNOŚCIAMI PEDAGOGICZNYMI

 WYJĄTKOWY PROGRAM SPORTOWO-
REKREACYJNY 

 STANDARDY PRACY OBOWIĄZUJĄCE NA 
WSZYSTKICH SZCZEBLACH DZIAŁALNOŚCI 
I PRZY REALIZACJI WSZYSTKICH IMPREZ

 100% ZORGANIZOWANEGO CZASU
 100% BEZPIECZEŃSTWA
 100% WASZEGO UŚMIECHU
 200% NASZEGO ZAANGAŻOWANIA

ZAPRASZAMY 
NA ZIELONE SZKOŁY

Z

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, 
tel. 795 128 108,
tel. 608 877 840 

no TO !!!

ZACZYNAMY

:-)  :-)  
:-)

WEEKEND MAJOWY 2013 
NAD JEZIOREM POWIDZKIM

 Zapraszamy do Giewartowa, gdzie z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku, nad pięknym i krystalicznie czystym jeziorem znajduje się Ośrodek 
Aktywnego Wypoczynku Michasiówka (około 10 km od Słupcy, 40 km od 
Konina i 85 km od Poznania). Ośrodek jest ogrodzony, posiada bezpośredni 
dostęp do wody (130 m linii brzegowej), własną plażę, pomost, położony 
jest w zatoce, gdzie woda jest płytsza (do 1,20 m) i cieplejsza niż na 
otwartym jeziorze. Mieszkamy w ładnie wykończonych domkach 
drewnianych lub murowanych lub w pokojach zlokalizowanych nad 
budynkiem stołówki. Teren ośrodka jest zielony, zadbany i 
wypielęgnowany.  W najbliższej okolicy znajduje się stadnina koni oraz 
liczne bazy nurkowe. 

 Jeśli marzycie Państwo o udanym wypoczynku to nie znajdziecie 
lepszego miejsca! To niepowtarzalna okazja doskonałego relaksu, dobrej 
zabawy i zawiązania nowych przyjaźni. 

Do dyspozycji gości oddajemy:
 plażę,
 pomost,
 wypożyczalnię sprzętu sportowego (kajaki, łódka, piłki, 

badminton), 
 boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, 

unihoka, 
 batut,
 świetlicę: stół do ping-ponga, piłakrzyki, tv, 
 plac zabaw, 
 letnie kino,
 namiot 150m2, pełniący także rolę sali rozrywkowo-

rekreacyjnej,
 miejsce na ognisko.

W CENIE IMPREZY:  

ZAKWATEROWANIE:  w domkach typu studio (7-9 os.) (z reguły są to pokoje 
4+3) z łazienkami, domkach jednopokojowych (5-6 os.) każdy z pełnym węzłem 
sanitarnym lub w pokojach 4-7 osobowych zlokalizowanych w budynku 
stołówki. Wybór zakwaterowania zależy od organizatora, przy czym staramy się 
spełnić Państwa indywidualne prośby i oczekiwania. Dzieci do lat 2 
niekorzystające ze świadczeń (a więc z wyżywienia i samodzielnego łóżka) 
mogą jechać gratis.  Doba rozpoczyna się o godzinie 16.00 – kończy o 11.00.

WYŻYWIENIE: 2 domowe  posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja. 

CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO:
- kajak 8 zł/1 godz.
- łódka wiosłowa 12 zł/1 godz. lub 100 zł/doba
- ponton 5 zł/1 godz.
- piłki 1 zł/godz.
- badminton 2 zł/godz.

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA:
- lodówka 10 zł/doba
- czajnik 5 zł/doba
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MAMA, TATA I JA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 
zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

TURNUS TERMINY
CENA W PLN

DOMKI

0 21.06-29.06.2013 890,00

8 31.08-07.09.2013 890,00

TURNUSY

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
MICHASIÓWKA W GIEWARTOWIE
NAD JEZIOREM POWIDZKIM
 Ośrodek Michasiówka położony jest nad przepięknym i krystalicznie czystym 
jeziorem Powidzkim w Giewartowie (około 10 km od Słupcy, 40 km od Konina i 
85 km od Poznania). Ośrodek jest ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do 
wody (130 m linii brzegowej), własną plażę, pomost, położony jest w zatoce, 
gdzie woda jest płytsza (do 1,20 m) i cieplejsza niż na otwartym jeziorze – 
idealne miejsce dla początkujących pływaków. Mieszkamy w ładnie 
wykończonych domkach drewnianych lub murowanych, dysponujących 3-6 
osobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym oraz w pokojach 4-6 
osobowych zlokalizowanych na piętrze nowo wybudowanego budynku 
stołówki. Teren ośrodka jest zielony, zadbany i wypielęgnowany . W 
sąsiedztwie duża stadnina koni (około 1 km od ośrodka). Jeśli marzycie o 
udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie znajdziecie lepszego miejsca!

Do dyspozycji gości:
 plaża,
 pomost,
 wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, łódka, piłki, badminton), 
 boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, unihoka, 
 świetlica: stół do ping-ponga, piłakrzyki, tv, 
 plac zabaw, 
 letnie kino,

2
 namiot 150m ,
 miejsce na ognisko. 

MAMA, TATA I JA
sprawdzian przed wakacjami :-) 
aktywne wczasy rodzinne

 Zapraszamy na wczasy dla rodziców z dziećmi! Maluchy od 5 roku życia 
mogą wspólnie z Rodzicami rozpoznać temat wakacyjnych obozów :-).  Każdego 
dnia zaproponujemy dzieciom dwa bloki zajęciowe trwające od 1,5 do 3 godzin każdy. 
To będzie czas emocjonujących zabaw: od wyprawy kajakowej, przez spacer na 
wysokości po zawody łucznicze. W czasie, gdy dzieci będą poznawały realia 
obozowego życia Państwo będą mogli relaksować się na słońcu, spędzić czas na 
grach w „kosza, „siatkę lub „nogę”. Dla lubiących aktywny wypoczynek dorosłych 
zorganizujemy wejście na skrzynkową wieżę lub zawody łucznicze. Gdy zapadnie już 
wieczorna cisza i ucałujecie na dobranoc wymęczone przeżyciami dzieciaki 
przygotujemy big disco, szalone karaoke, albo Walkę Płci :-).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4 x dziennie, 
kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie – rodziny zakwaterowane są w domkach jedno-
pokojowych 5,6 osobowych z łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 
osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, 
zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.
CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

PROPONOWANE ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW:
 PARK LINOWY, 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA  
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

WCZASY RODZINNE
wypoczynek dla rodziców z dziećmi

 To oferta dla tych z Państwa, którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom  w 
zdobywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia obozowego. W tej opcji 
opiekunowie korzystają z oferty: Wczasy rodzinne, a dziecko z dowolnie 
wybranego obozu. Podczas, gdy dzieci zajęte będą zabawą z rówieśnikami Wy 
Kochani możecie relaksować się na słońcu, spędzić czas na grach w „kosza, 
„siatkę lub „nogę” czy spacerach leśnymi ścieżkami. Dla żądnych wrażeń 
wczasowiczów zorganizujemy wyprawę kajakową, spacer na wysokości w 
parku linowym, wejście na skrzynkową wieżę lub zawody łucznicze :-). W 
towarzystwie pociech (lub nie :-) ) spędzimy miłe chwile pływając, grając w piłkę 
wodną, kosza wodnego lub podczas aquaaerobiku :-). Gdy zapadnie już 
wieczorna cisza i ucałujecie na dobranoc wymęczone przeżyciami dzieciaki 
zorganizujemy big disco, szalone karaoke, albo Walkę Płci :-), imprezę 
tematyczną, a może biesiadę z długimi rozmowami o życiu albo o wszystkim i o 
niczym :-). Któregoś ciepłego wieczoru, pod rozgwieżdżonym niebem, przy 
świetle księżyca, w atmosferze pohukiwania sowy :-) zorganizujemy ognisko z 
kiełbaskami i gitarowymi śpiewami :-). 
 Jeśli marzycie Państwo o udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie 
znajdziecie lepszego miejsca! To niepowtarzalna okazja nie tylko relaksu w 
uroczym zakątku, dobrej zabawy i zawiązania nowych przyjaźni, to doskonała 
sposobność obserwowania dzieci podczas zmagania z przeszkodami, 
słabościami, to możliwość zobaczenia jak fantastycznie sobie radzą, jak 
rywalizują,  jak dobrze się bawią, jak nawiązują fajne przyjaźnie :-).
 Michasiówka, słońce i MY czekamy!
 

GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

WCZASY RODZINNE

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 
zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMEK

7 23.08-31.08.2013 1-100 LAT 990,00

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4 x dziennie, 
kadra, ubezpieczenie NNW, 
zakwaterowanie - uczestnicy zakwaterowani są w domkach 
jednopokojowych 5,6 osobowych z łazienkami lub w domkach typu 
studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z 
łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.
CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

4 5
Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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NAD JEZIOREM POWIDZKIM
 Ośrodek Michasiówka położony jest nad przepięknym i krystalicznie czystym 
jeziorem Powidzkim w Giewartowie (około 10 km od Słupcy, 40 km od Konina i 
85 km od Poznania). Ośrodek jest ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do 
wody (130 m linii brzegowej), własną plażę, pomost, położony jest w zatoce, 
gdzie woda jest płytsza (do 1,20 m) i cieplejsza niż na otwartym jeziorze – 
idealne miejsce dla początkujących pływaków. Mieszkamy w ładnie 
wykończonych domkach drewnianych lub murowanych, dysponujących 3-6 
osobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym oraz w pokojach 4-6 
osobowych zlokalizowanych na piętrze nowo wybudowanego budynku 
stołówki. Teren ośrodka jest zielony, zadbany i wypielęgnowany . W 
sąsiedztwie duża stadnina koni (około 1 km od ośrodka). Jeśli marzycie o 
udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie znajdziecie lepszego miejsca!

Do dyspozycji gości:
 plaża,
 pomost,
 wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, łódka, piłki, badminton), 
 boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, unihoka, 
 świetlica: stół do ping-ponga, piłakrzyki, tv, 
 plac zabaw, 
 letnie kino,

2
 namiot 150m ,
 miejsce na ognisko. 

MAMA, TATA I JA
sprawdzian przed wakacjami :-) 
aktywne wczasy rodzinne

 Zapraszamy na wczasy dla rodziców z dziećmi! Maluchy od 5 roku życia 
mogą wspólnie z Rodzicami rozpoznać temat wakacyjnych obozów :-).  Każdego 
dnia zaproponujemy dzieciom dwa bloki zajęciowe trwające od 1,5 do 3 godzin każdy. 
To będzie czas emocjonujących zabaw: od wyprawy kajakowej, przez spacer na 
wysokości po zawody łucznicze. W czasie, gdy dzieci będą poznawały realia 
obozowego życia Państwo będą mogli relaksować się na słońcu, spędzić czas na 
grach w „kosza, „siatkę lub „nogę”. Dla lubiących aktywny wypoczynek dorosłych 
zorganizujemy wejście na skrzynkową wieżę lub zawody łucznicze. Gdy zapadnie już 
wieczorna cisza i ucałujecie na dobranoc wymęczone przeżyciami dzieciaki 
przygotujemy big disco, szalone karaoke, albo Walkę Płci :-).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4 x dziennie, 
kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie – rodziny zakwaterowane są w domkach jedno-
pokojowych 5,6 osobowych z łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 
osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, 
zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.
CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

PROPONOWANE ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW:
 PARK LINOWY, 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA  
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

WCZASY RODZINNE
wypoczynek dla rodziców z dziećmi

 To oferta dla tych z Państwa, którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom  w 
zdobywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia obozowego. W tej opcji 
opiekunowie korzystają z oferty: Wczasy rodzinne, a dziecko z dowolnie 
wybranego obozu. Podczas, gdy dzieci zajęte będą zabawą z rówieśnikami Wy 
Kochani możecie relaksować się na słońcu, spędzić czas na grach w „kosza, 
„siatkę lub „nogę” czy spacerach leśnymi ścieżkami. Dla żądnych wrażeń 
wczasowiczów zorganizujemy wyprawę kajakową, spacer na wysokości w 
parku linowym, wejście na skrzynkową wieżę lub zawody łucznicze :-). W 
towarzystwie pociech (lub nie :-) ) spędzimy miłe chwile pływając, grając w piłkę 
wodną, kosza wodnego lub podczas aquaaerobiku :-). Gdy zapadnie już 
wieczorna cisza i ucałujecie na dobranoc wymęczone przeżyciami dzieciaki 
zorganizujemy big disco, szalone karaoke, albo Walkę Płci :-), imprezę 
tematyczną, a może biesiadę z długimi rozmowami o życiu albo o wszystkim i o 
niczym :-). Któregoś ciepłego wieczoru, pod rozgwieżdżonym niebem, przy 
świetle księżyca, w atmosferze pohukiwania sowy :-) zorganizujemy ognisko z 
kiełbaskami i gitarowymi śpiewami :-). 
 Jeśli marzycie Państwo o udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie 
znajdziecie lepszego miejsca! To niepowtarzalna okazja nie tylko relaksu w 
uroczym zakątku, dobrej zabawy i zawiązania nowych przyjaźni, to doskonała 
sposobność obserwowania dzieci podczas zmagania z przeszkodami, 
słabościami, to możliwość zobaczenia jak fantastycznie sobie radzą, jak 
rywalizują,  jak dobrze się bawią, jak nawiązują fajne przyjaźnie :-).
 Michasiówka, słońce i MY czekamy!
 

GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

WCZASY RODZINNE

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 
zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMEK

7 23.08-31.08.2013 1-100 LAT 990,00

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4 x dziennie, 
kadra, ubezpieczenie NNW, 
zakwaterowanie - uczestnicy zakwaterowani są w domkach 
jednopokojowych 5,6 osobowych z łazienkami lub w domkach typu 
studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z 
łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.
CENA NIE OBEJMUJE: transportu.
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Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

MOJE PIERWSZE WAKACJE
To szczególna oferta dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w  wakacyjnych 
wyjazdach w nieznane :-) Mamy dla Was coś specjalnego: doskonałe miejsce, aby 
bez nudy, aktywnie, radośnie, spędzić wyczekany, wakacyjny czas. Mamy też 
wyjątkowych instruktorów i wychowawców, którzy cieszą się uznaniem Rodziców 
oraz ogromną sympatią dzieci oraz spore grono  roześmianych dziewczynek i 
chłopców :-). Nie musicie się bać niczego! Dzieci są dla nas najważniejsze, a więc w 
wakacyjnym szaleństwie :-) nie zapominamy o bezpieczeństwie! Naszym 
instruktorom i wychowawcom żadne problemy dzieci nie są obce, będą czuwać i 
opiekować się każdym maluchem. Dla nich kolonie dla najmłodszych to sama 
przyjemność :-) Podczas zajęć wodnych jesteście zabezpieczeni kapokami i 
piankami, na zajęciach linowych kaskami i linami asekuracyjnymi! Codziennie 
świeża porcja doskonałej zabawy :-)!

 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE 

- KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

MOJE PIERWSZE WAKACJE

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

TURNUSY

 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

łamigłówka 
 OGNISKO z pieczeniem 

kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY 

 SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

opowiadania do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy. 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

WODNE WAKACJE
Wodny pakiet doskonałej zabawy! Proponujemy mnóstwo atrakcji na 
mokro :-) od wodnego zorba, przez nurkowanie, kajakarstwo, piłkę wodną, 
po plażowanie i pływanie. Wielbiciele wody i plaży będą 
usatysfakcjonowani! A po słonecznych i wodnych kąpielach przyjdzie czas 
na kolejne wyzwania: zajęcia linowe, gry terenowe, łucznictwo i oczywiście 
moc zajęć imprezowo-rozrywkowych – dwoma słowami :-) aktywny 
wypoczynek!
Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy. 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

WODNE WAKACJE

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

TURNUSY

 WODNY ZORB 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 BALONIADA 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 SIATKÓWKA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 

 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem 

kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY 

 SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

opowiadania do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

6 7

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
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 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

MOJE PIERWSZE WAKACJE
To szczególna oferta dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w  wakacyjnych 
wyjazdach w nieznane :-) Mamy dla Was coś specjalnego: doskonałe miejsce, aby 
bez nudy, aktywnie, radośnie, spędzić wyczekany, wakacyjny czas. Mamy też 
wyjątkowych instruktorów i wychowawców, którzy cieszą się uznaniem Rodziców 
oraz ogromną sympatią dzieci oraz spore grono  roześmianych dziewczynek i 
chłopców :-). Nie musicie się bać niczego! Dzieci są dla nas najważniejsze, a więc w 
wakacyjnym szaleństwie :-) nie zapominamy o bezpieczeństwie! Naszym 
instruktorom i wychowawcom żadne problemy dzieci nie są obce, będą czuwać i 
opiekować się każdym maluchem. Dla nich kolonie dla najmłodszych to sama 
przyjemność :-) Podczas zajęć wodnych jesteście zabezpieczeni kapokami i 
piankami, na zajęciach linowych kaskami i linami asekuracyjnymi! Codziennie 
świeża porcja doskonałej zabawy :-)!

 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE 

- KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

MOJE PIERWSZE WAKACJE

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

TURNUSY

 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

łamigłówka 
 OGNISKO z pieczeniem 

kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY 

 SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

opowiadania do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy. 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

WODNE WAKACJE
Wodny pakiet doskonałej zabawy! Proponujemy mnóstwo atrakcji na 
mokro :-) od wodnego zorba, przez nurkowanie, kajakarstwo, piłkę wodną, 
po plażowanie i pływanie. Wielbiciele wody i plaży będą 
usatysfakcjonowani! A po słonecznych i wodnych kąpielach przyjdzie czas 
na kolejne wyzwania: zajęcia linowe, gry terenowe, łucznictwo i oczywiście 
moc zajęć imprezowo-rozrywkowych – dwoma słowami :-) aktywny 
wypoczynek!
Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy. 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

WODNE WAKACJE

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

TURNUSY

 WODNY ZORB 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 BALONIADA 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 SIATKÓWKA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 

 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem 

kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY 

 SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

opowiadania do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

6 7

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
ODJAZDOWE WAKACJE

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

ODJAZDOWE WAKACJE
To oferta specjalna :-) dla żądnych przygód, doskonałej zabawy i wesołego 
towarzystwa! :-) Bez nudy, aktywnie, radośnie, w gronie fantastycznych 
instruktorów oraz roześmianych dziewczynek i chłopców :-). To sportowe kolonie, a 
więc codziennie dostarczamy świeżą porcję wakacyjnej adrenalinki :-):-). Poczujecie 
emocje równe wygranej w Mistrzostwach Świata! Ekscytacja rozpocznie się od 
ścianki wspinaczkowej, później batut, nurkowanie, łucznictwo i liny! Każdy dzień to 
inne, fascynujące zajęcia i nowe przygody. Nie musicie się bać niczego! Podczas 
zajęć wodnych jesteście zabezpieczeni kapokami i piankami, na zajęciach linowych 
kaskami i linami asekuracyjnymi, a na zajęciach quadowych obowiązkowo nosicie 
kaski! Czeka Was wiele wyśmienitej zabawy!

 QUADY 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA 

WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – 

PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY 

ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 

 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli opowiadania 

do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy. 
Quady: 1 zajęcia, ok. 1,5 godz.  w grupie.

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY

STREFA LEGO
Jak wyobrażasz sobie świat za 10, 20, 50 lat? A może marzysz o powrocie do 
przeszłości? Fascynują Cię samochody-roboty, nowoczesne budowle czy baśniowe 
krainy i Star Wars? Tutaj możesz zostać wielkim budowniczym, strażakiem, 
policjantem, wojownikiem albo kierowcą rajdowym. Zbudujemy porywający świat 
Lego, w którym zgłębiać będziemy tajemnice walki dobra ze złem, przeżyjemy 
wspaniałe przygody w krainie trolli i elfów oraz odnajdziemy zaginione skarby w 
labiryntach Lego Heroica. Każdy budowniczy, strażak, policjant i oczywiście każdy 
bohater musi być silny, odważny i wysportowany. Dlatego codziennie prócz 
klockowych zabaw przygotujemy sporą porcję zdrowej rywalizacji, dobrej zabawy i 
prawdziwie aktywnego wypoczynku! 

STREFA LEGO

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

 ZAJĘCIA LEGO 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA 

WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – 

PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 

 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli opowiadania 

do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

Zajęcia LEGO: 1 lub 2 razy dziennie po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

8 9

GIEWARTÓW
OŚRODEK
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MICHASIÓWKA
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ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
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tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
ODJAZDOWE WAKACJE

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

ODJAZDOWE WAKACJE
To oferta specjalna :-) dla żądnych przygód, doskonałej zabawy i wesołego 
towarzystwa! :-) Bez nudy, aktywnie, radośnie, w gronie fantastycznych 
instruktorów oraz roześmianych dziewczynek i chłopców :-). To sportowe kolonie, a 
więc codziennie dostarczamy świeżą porcję wakacyjnej adrenalinki :-):-). Poczujecie 
emocje równe wygranej w Mistrzostwach Świata! Ekscytacja rozpocznie się od 
ścianki wspinaczkowej, później batut, nurkowanie, łucznictwo i liny! Każdy dzień to 
inne, fascynujące zajęcia i nowe przygody. Nie musicie się bać niczego! Podczas 
zajęć wodnych jesteście zabezpieczeni kapokami i piankami, na zajęciach linowych 
kaskami i linami asekuracyjnymi, a na zajęciach quadowych obowiązkowo nosicie 
kaski! Czeka Was wiele wyśmienitej zabawy!

 QUADY 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA 

WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – 

PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY 

ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 

 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli opowiadania 

do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy. 
Quady: 1 zajęcia, ok. 1,5 godz.  w grupie.

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY

STREFA LEGO
Jak wyobrażasz sobie świat za 10, 20, 50 lat? A może marzysz o powrocie do 
przeszłości? Fascynują Cię samochody-roboty, nowoczesne budowle czy baśniowe 
krainy i Star Wars? Tutaj możesz zostać wielkim budowniczym, strażakiem, 
policjantem, wojownikiem albo kierowcą rajdowym. Zbudujemy porywający świat 
Lego, w którym zgłębiać będziemy tajemnice walki dobra ze złem, przeżyjemy 
wspaniałe przygody w krainie trolli i elfów oraz odnajdziemy zaginione skarby w 
labiryntach Lego Heroica. Każdy budowniczy, strażak, policjant i oczywiście każdy 
bohater musi być silny, odważny i wysportowany. Dlatego codziennie prócz 
klockowych zabaw przygotujemy sporą porcję zdrowej rywalizacji, dobrej zabawy i 
prawdziwie aktywnego wypoczynku! 

STREFA LEGO

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

 ZAJĘCIA LEGO 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA 

WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – 

PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 

 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli opowiadania 

do oczu zasypiania 
 SEANS BAJKOWY 

Zajęcia LEGO: 1 lub 2 razy dziennie po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.
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 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
KONNA PRZYGODA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 1190,00 990,00

KONNA PRZYGODA
Wakacje dla dzieci już zakochanych w koniach oraz dla tych wszystkich, którzy 
marzą o zasmakowaniu w jeździe. Oczywiście dla tych, których nie przeraża 
czyszczenie czworonożnych przyjaciół i którzy mają ochotę sprawdzić, czy 
faktycznie przysmakiem koni jest marchewka i kostki cukrowe :-). Prócz wizyt w 
naszej ulubionej stadninie dowiecie się, jaki jest najmniejszy konik świata, czy konie 
mają dłonie :-), czy istnieją konie albinosy i całego mnóstwa innych ciekawostek :-). 
Dla wskakujących na siodło po raz pierwszy najpierw lonża, a później w zależności od 
postępów w nauce i obycia z koniem wyższy stopień wtajemniczenia :-).  Jednak 
koniom trzeba będzie dać odetchnąć i wówczas m.in.  popływacie, postrzelacie lub 
poskaczecie na batucie. 

ZAJĘCIA KONNE: jazda konna oraz zajęcia 
teoretyczne około - 7 zajęć.  Uczestnicy 
w zależności od stopnia zaawansowania 
w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży–zajęcia 
ok. 20 min, korytarza –zajęcia ok. 30 min, 
maneża –  zajęcia ok. 45 min, jazdy w 
terenie – jedne zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia: 4 bloki zajęciowe od 
1,5 do 2 godzin każdy.

 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1290,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 1190,00 890,00

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
Prawdziwie czaderski obóz dla prawdziwie twardych facetów :-). Codzienny 
dreszcz emocji, rosnąca temperatura rywalizacji i zwyżkujący poziom adrenaliny! 
Sunsportowy przebój dla amatorów strzelaniny kolorowymi kulkami i ujeżdżania 
koni mechanicznych. Wykażecie się umiejętnościami prawdziwego stratega i 
rajdowca, będziecie obmyślać taktykę gier i tworzyć plany jazdy na torze! Podczas 
paintballa zabezpieczają Was maski i stroje moro, a na quadach jeździmy tylko w 
kaskach i ochraniaczach. Oczywiście opiekują się Wami instruktorzy 
odpowiedzialni za sędziowanie, bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną 
sprzętu. Podczas paintballa utrzecie nosa drużynie przeciwnej, a tresurą koni 
mechanicznych popiszecie się przed zespołem roześmianych cherleederek :-) ! 

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWO-QUADOWE: 
paintball 300 kul, około 3-4 zajęć, ok. 1,5 
godz. w grupie, quady: ok. 3-4 zajęć, ok. 1,5 
godz.  w grupie. 
Pozostałe zajęcia: 3 lub 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 PAINTBALL 
 QUADY 
 MANEWRY 
 MASKOWANIE 
 TERENOZNASTWO 
 MUSZTRA 
 KSIĘGA SZYFRÓW 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z WŁASNYCH KULEK PAINTBALL’OWYCH.

 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 
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GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
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MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
KONNA PRZYGODA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1590,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 1190,00 990,00

KONNA PRZYGODA
Wakacje dla dzieci już zakochanych w koniach oraz dla tych wszystkich, którzy 
marzą o zasmakowaniu w jeździe. Oczywiście dla tych, których nie przeraża 
czyszczenie czworonożnych przyjaciół i którzy mają ochotę sprawdzić, czy 
faktycznie przysmakiem koni jest marchewka i kostki cukrowe :-). Prócz wizyt w 
naszej ulubionej stadninie dowiecie się, jaki jest najmniejszy konik świata, czy konie 
mają dłonie :-), czy istnieją konie albinosy i całego mnóstwa innych ciekawostek :-). 
Dla wskakujących na siodło po raz pierwszy najpierw lonża, a później w zależności od 
postępów w nauce i obycia z koniem wyższy stopień wtajemniczenia :-).  Jednak 
koniom trzeba będzie dać odetchnąć i wówczas m.in.  popływacie, postrzelacie lub 
poskaczecie na batucie. 

ZAJĘCIA KONNE: jazda konna oraz zajęcia 
teoretyczne około - 7 zajęć.  Uczestnicy 
w zależności od stopnia zaawansowania 
w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży–zajęcia 
ok. 20 min, korytarza –zajęcia ok. 30 min, 
maneża –  zajęcia ok. 45 min, jazdy w 
terenie – jedne zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia: 4 bloki zajęciowe od 
1,5 do 2 godzin każdy.

 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1490,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1290,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 1190,00 890,00

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
Prawdziwie czaderski obóz dla prawdziwie twardych facetów :-). Codzienny 
dreszcz emocji, rosnąca temperatura rywalizacji i zwyżkujący poziom adrenaliny! 
Sunsportowy przebój dla amatorów strzelaniny kolorowymi kulkami i ujeżdżania 
koni mechanicznych. Wykażecie się umiejętnościami prawdziwego stratega i 
rajdowca, będziecie obmyślać taktykę gier i tworzyć plany jazdy na torze! Podczas 
paintballa zabezpieczają Was maski i stroje moro, a na quadach jeździmy tylko w 
kaskach i ochraniaczach. Oczywiście opiekują się Wami instruktorzy 
odpowiedzialni za sędziowanie, bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną 
sprzętu. Podczas paintballa utrzecie nosa drużynie przeciwnej, a tresurą koni 
mechanicznych popiszecie się przed zespołem roześmianych cherleederek :-) ! 

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWO-QUADOWE: 
paintball 300 kul, około 3-4 zajęć, ok. 1,5 
godz. w grupie, quady: ok. 3-4 zajęć, ok. 1,5 
godz.  w grupie. 
Pozostałe zajęcia: 3 lub 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 PAINTBALL 
 QUADY 
 MANEWRY 
 MASKOWANIE 
 TERENOZNASTWO 
 MUSZTRA 
 KSIĘGA SZYFRÓW 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z WŁASNYCH KULEK PAINTBALL’OWYCH.

 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 

10 11

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



I LIGA
obóz piłkarsko – quadowy
Na początek taktyka gry w piłkę! Dowiecie się jak, niczym Lionel Messi, ułożyć nogę 
do uderzenia, jak rozgrywać akcję, aby „rozmontować” nawet najszczelniejszą 
obronę, jak kopać by piłka trafiła do bramki :-), jak bronić by nie wyciągać piłki z siatki, 
jak dryblingiem zmylić rywala i wreszcie jak grać żeby wygrać :-). Będziemy zgrani jak 
Real Madryt, skuteczni jak Manchester United  i szybcy jak Barcelona! Będziecie 
mieli swój własny Klub Kibica i zagorzały doping, a Waszą skuteczność podniesie 
dynamiczny zespół cheerlederek! Po szaleństwach gry drużynowej damy Wam 
okazję udowodnienia, że równie doskonale radzicie sobie sam na sam z czterokołową 
maszyną. W ramach rozluźnienia potreningowego i zintegrowania drużyny 
poskaczemy na batucie, powspinamy się na sztucznej ściance, popływamy …

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
I LIGA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

PIŁKA NOŻNA - codziennie, od 1,5 do 3 
godzin w grupie, quady - około 3-4 zajęć, 
ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 
3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 
godzin każdy.

 ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD’OWE:
 ZAJĘCIA TAKTYCZNE 
 STRATEGIA MECZOWA 
 ODPRAWY TRNENERSKIE 
 PREZENTACJA MULITIMEDIALNA 

ZESPOŁÓW I PIŁKARZY 
 QUADY 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 

 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA 

DO OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

EKSTRAKLASA
obóz piłkarsko-paintball’owy
Jedyne takie wydarzenie! Futbolowe Mistrzostwa Michasiówki! Także i my 
ulegniemy piłkarskiej fascynacji i powalczymy o Puchar Estadio del Michalo! 
Będziemy analizować zmagania światowej czołówki drużynowej, podpatrywać i 
uczyć się od najlepszych! Spróbujemy odczarować taktykę gry piłkarskich gwiazd i 
rozpracować najznamienitsze strategie. W Strefie Kibica usłyszycie nie tylko 
futbolowe slogany, ale zobaczycie efektowne popisy drużyny Cheerleaderek :-). 
Emocje gry zespołowej oraz echa zagorzałego dopingu przeniesiemy na pole 
paintball’owe. Tutaj odbędzie się farbiana batalia według wybranego przez Was 
scenariusza – będzie jak w gangsterskim filmie :-)  A na zakończenie obozu Wielki 
Mecz Finałowy, wręczenie Pucharu i uwiecznienie roześmianych piłkarskich drużyn 
w towarzystwie trenerów, sędziów i rozentuzjazmowanej publiczności :-)

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
EKSTRAKLASA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

 ZAJĘCIA PIŁKARSKO-
PAINTBALL’OWE:

 ZAJĘCIA TAKTYCZNE 
 STRATEGIA MECZOWA 
 ODPRAWY TRNENERSKIE 

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA 
ZESPOŁÓW I PIŁKARZY 

 PAINTBALL 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA 

DO OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

PIŁKA NOŻNA - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, paintball: 300 kul, około 3-4 
zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 4, 5 bloków zajęciowych  dziennie od 
1,5 do 2 godzin każdy.
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GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



I LIGA
obóz piłkarsko – quadowy
Na początek taktyka gry w piłkę! Dowiecie się jak, niczym Lionel Messi, ułożyć nogę 
do uderzenia, jak rozgrywać akcję, aby „rozmontować” nawet najszczelniejszą 
obronę, jak kopać by piłka trafiła do bramki :-), jak bronić by nie wyciągać piłki z siatki, 
jak dryblingiem zmylić rywala i wreszcie jak grać żeby wygrać :-). Będziemy zgrani jak 
Real Madryt, skuteczni jak Manchester United  i szybcy jak Barcelona! Będziecie 
mieli swój własny Klub Kibica i zagorzały doping, a Waszą skuteczność podniesie 
dynamiczny zespół cheerlederek! Po szaleństwach gry drużynowej damy Wam 
okazję udowodnienia, że równie doskonale radzicie sobie sam na sam z czterokołową 
maszyną. W ramach rozluźnienia potreningowego i zintegrowania drużyny 
poskaczemy na batucie, powspinamy się na sztucznej ściance, popływamy …

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
I LIGA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

PIŁKA NOŻNA - codziennie, od 1,5 do 3 
godzin w grupie, quady - około 3-4 zajęć, 
ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 
3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 
godzin każdy.

 ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD’OWE:
 ZAJĘCIA TAKTYCZNE 
 STRATEGIA MECZOWA 
 ODPRAWY TRNENERSKIE 
 PREZENTACJA MULITIMEDIALNA 

ZESPOŁÓW I PIŁKARZY 
 QUADY 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 

 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA 

DO OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

EKSTRAKLASA
obóz piłkarsko-paintball’owy
Jedyne takie wydarzenie! Futbolowe Mistrzostwa Michasiówki! Także i my 
ulegniemy piłkarskiej fascynacji i powalczymy o Puchar Estadio del Michalo! 
Będziemy analizować zmagania światowej czołówki drużynowej, podpatrywać i 
uczyć się od najlepszych! Spróbujemy odczarować taktykę gry piłkarskich gwiazd i 
rozpracować najznamienitsze strategie. W Strefie Kibica usłyszycie nie tylko 
futbolowe slogany, ale zobaczycie efektowne popisy drużyny Cheerleaderek :-). 
Emocje gry zespołowej oraz echa zagorzałego dopingu przeniesiemy na pole 
paintball’owe. Tutaj odbędzie się farbiana batalia według wybranego przez Was 
scenariusza – będzie jak w gangsterskim filmie :-)  A na zakończenie obozu Wielki 
Mecz Finałowy, wręczenie Pucharu i uwiecznienie roześmianych piłkarskich drużyn 
w towarzystwie trenerów, sędziów i rozentuzjazmowanej publiczności :-)

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. TURNUSY
EKSTRAKLASA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

 ZAJĘCIA PIŁKARSKO-
PAINTBALL’OWE:

 ZAJĘCIA TAKTYCZNE 
 STRATEGIA MECZOWA 
 ODPRAWY TRNENERSKIE 

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA 
ZESPOŁÓW I PIŁKARZY 

 PAINTBALL 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA 

DO OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

PIŁKA NOŻNA - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, paintball: 300 kul, około 3-4 
zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 4, 5 bloków zajęciowych  dziennie od 
1,5 do 2 godzin każdy.
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OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
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Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



WIELKA RYBA 
obóz wędkarski
Cisza…  Na wodzie delikatnie kołysze się spławik. Nagle znika pod wodą!  Żyłka 
napina się jak struna! RYBA!  Wędka drży w rękach, słychać pluski na wodzie … Tak! 
To jest szczupak. Ostateczne starcie i ryba jest już w podbieraku!

Wyrusz z nami na wędkarską przygodę. Kto, kogo przechytrzy? My rybę, 
czy ryba nas? :-) Spróbujemy rozwikłać tajemnice każdego prawdziwego wędkarza, 
poznać najlepsze sposoby na złowienie wielkiej ryby :-), wypłyniemy łódkami na 
środek jeziora i urządzimy połowy, a  w drodze konkursu wybierzemy najbardziej 
utalentowanego wędkarza.  Jeśli chcecie nabrać wiary, że złowienie szczupaka :-) to 
nie kwestia przypadku zapraszamy do nas! To będzie pojedynek na cierpliwość, spryt 
i spławik :-). 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

WIELKA RYBA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 
do 2 godzin każdy.

 ZAJĘCIA WĘDKARSKIE:
 SPŁAWIKOWANIE 
 GRUNT 
 SPINNING 
 WĘDKARSKIE ABC 
 PRZYNĘTA-ZANĘTA 
 RYBOZNAWSTWO 
 WĘDKARSKIE WĘZŁY 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 

 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
obóz taneczny dla dziewczynek

Zapraszamy do naszego sunsportowego świata tańca, gdzie króluje pop, hip- hop, 
disco oraz salsa, cha-cha i rumba :-). Dla zakochanych w tańcu, wielbicieli „Step 
up”, „Dirty Dancing”, ale także „Tańca z gwiazdami”, „You can dance” i układów 
choreograficznych Katy Perry, Lady Gagi, Rihanny czy Justina Bibera :-). 
Stworzymy razem niesamowite, elektryzujące, wielkie taneczne show, godne 
najlepszych tancerzy! A ponieważ ciało tancerza powinno być wysportowane 
będziemy ćwiczyć zwinność na ściance wspinaczkowej, precyzję w parku linowym, 
celność podczas łucznictwa, sprężystość na batucie …

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

Zajęcia taneczne: 1 lub 2 razy dziennie  po 
1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 ZAJĘCIA TANECZNE
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 

 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY 

 SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 
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ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA
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WIELKA RYBA 
obóz wędkarski
Cisza…  Na wodzie delikatnie kołysze się spławik. Nagle znika pod wodą!  Żyłka 
napina się jak struna! RYBA!  Wędka drży w rękach, słychać pluski na wodzie … Tak! 
To jest szczupak. Ostateczne starcie i ryba jest już w podbieraku!

Wyrusz z nami na wędkarską przygodę. Kto, kogo przechytrzy? My rybę, 
czy ryba nas? :-) Spróbujemy rozwikłać tajemnice każdego prawdziwego wędkarza, 
poznać najlepsze sposoby na złowienie wielkiej ryby :-), wypłyniemy łódkami na 
środek jeziora i urządzimy połowy, a  w drodze konkursu wybierzemy najbardziej 
utalentowanego wędkarza.  Jeśli chcecie nabrać wiary, że złowienie szczupaka :-) to 
nie kwestia przypadku zapraszamy do nas! To będzie pojedynek na cierpliwość, spryt 
i spławik :-). 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

WIELKA RYBA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 
do 2 godzin każdy.

 ZAJĘCIA WĘDKARSKIE:
 SPŁAWIKOWANIE 
 GRUNT 
 SPINNING 
 WĘDKARSKIE ABC 
 PRZYNĘTA-ZANĘTA 
 RYBOZNAWSTWO 
 WĘDKARSKIE WĘZŁY 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 

 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
obóz taneczny dla dziewczynek

Zapraszamy do naszego sunsportowego świata tańca, gdzie króluje pop, hip- hop, 
disco oraz salsa, cha-cha i rumba :-). Dla zakochanych w tańcu, wielbicieli „Step 
up”, „Dirty Dancing”, ale także „Tańca z gwiazdami”, „You can dance” i układów 
choreograficznych Katy Perry, Lady Gagi, Rihanny czy Justina Bibera :-). 
Stworzymy razem niesamowite, elektryzujące, wielkie taneczne show, godne 
najlepszych tancerzy! A ponieważ ciało tancerza powinno być wysportowane 
będziemy ćwiczyć zwinność na ściance wspinaczkowej, precyzję w parku linowym, 
celność podczas łucznictwa, sprężystość na batucie …

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

Zajęcia taneczne: 1 lub 2 razy dziennie  po 
1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 ZAJĘCIA TANECZNE
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 

 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY 

 SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 
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ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



OBÓZ ARTYSTYCZNY
Obóz dla wszystkich tych, którzy pragną rozwinąć artystyczne skrzydła :-), 
sprawdzić, gdzie leżą granice wyobraźni, jak daleko sięga fantazja i czy każdy pomysł 
da się wcielić w życie :-). Dla tych, którzy uwielbiają przyciągać wzrok i marzą o 
wyjątkowej, niepowtarzalnej  biżuterii zorganizujemy Fabrykę Biżuterii, w której 
produkcja może trwać non stop :-). Inspiracją może okazać się wszystko: od 
przyrody, brzegu jeziora, przez rozgwieżdżone, nocne niebo i oczywiście najnowsze 
trendy mody :-). Wykorzystamy też szał na kolorowe T-shirty, szale, filcowe broszki i 
oczywiście butony, czyli kolorowe, rysunkowe przypinki. Przecież moda to też sztuka 
:-). Znajdzie się też coś  dla miłośników pędzla, ołówka i kredek :-). Poznacie 
podstawowe zagadnienia związane z rysunkiem i różnymi technikami malarskimi. 
Będziemy eksperymentować, szukać technik najbardziej Was inspirujących oraz 
rozwijać i tak już bogatą wyobraźnię! 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

OBÓZ ARTYSTYCZNY

TURNUS TERMINY WIEK 
CENA W PLN

CENA W PLN

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00
2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00
7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

Zajęcia artystyczne: 1 lub 2 razy 
dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 PROGRAM ARTYSTYCZNY:
 FABRYKA BIŻUTERII
 TECHNIKI MALARSKIE
 RYSUNEK
 COLLAGE
 PROJEKTANCI MODY
 TECHNIKI GRAFICZNE
 RZEŹBA
 TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 

 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA 

DO OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

5 bloków zajęciowych dziennie od 
1,5 do 2 godzin każdy.

 ZIELONA FABRYKA 
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 
 ZAJĘCIA Z SAVOIR-VIVRE’U 
 EKO – ZNACZY MODNIE 
 MODA I URODA 
 ZDROWE ODŻYWIANIE 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ODLOTOWE AGENTKI

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

ODLOTOWE AGENTKI
obóz dla dziewczynek, które chcą zostać super kobietami :-)  Wydawałoby się, że 
każda z Was to zwyczajna dziewczyna! Ale przecież w każdej drzemie ogromny 
potencjał, który trzeba rozwijać, o który trzeba dbać i który trzeba doskonalić! 
Każda z Was może zostać super dziewczyną, a kiedyś wspaniałą kobietą: silną, 
niezależną, samodzielną, pewną siebie, ambitną, wrażliwą, piękną i oczywiście 
wysportowaną! Sunsportowi, ciekawi świata instruktorzy nauczą Was 
aktywnego spędzania czasu, zasad dobrego wychowania, dowiecie się, że dbanie 
o urodę, to nie tylko staranny makijaż, piękna figura czy modne ciuchy ale przede 
wszystkim, że uroda to piękna dusza, szczery uśmiech,  szeroka wiedza i 
sprawność fizyczna.

 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 
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ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.

GIEWARTÓW
OŚRODEK

AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA GIEWARTÓW
OŚRODEK
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

MICHASIÓWKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



OBÓZ ARTYSTYCZNY
Obóz dla wszystkich tych, którzy pragną rozwinąć artystyczne skrzydła :-), 
sprawdzić, gdzie leżą granice wyobraźni, jak daleko sięga fantazja i czy każdy pomysł 
da się wcielić w życie :-). Dla tych, którzy uwielbiają przyciągać wzrok i marzą o 
wyjątkowej, niepowtarzalnej  biżuterii zorganizujemy Fabrykę Biżuterii, w której 
produkcja może trwać non stop :-). Inspiracją może okazać się wszystko: od 
przyrody, brzegu jeziora, przez rozgwieżdżone, nocne niebo i oczywiście najnowsze 
trendy mody :-). Wykorzystamy też szał na kolorowe T-shirty, szale, filcowe broszki i 
oczywiście butony, czyli kolorowe, rysunkowe przypinki. Przecież moda to też sztuka 
:-). Znajdzie się też coś  dla miłośników pędzla, ołówka i kredek :-). Poznacie 
podstawowe zagadnienia związane z rysunkiem i różnymi technikami malarskimi. 
Będziemy eksperymentować, szukać technik najbardziej Was inspirujących oraz 
rozwijać i tak już bogatą wyobraźnię! 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

OBÓZ ARTYSTYCZNY

TURNUS TERMINY WIEK 
CENA W PLN

CENA W PLN

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00
2 09.07-18.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00
7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

Zajęcia artystyczne: 1 lub 2 razy 
dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 PROGRAM ARTYSTYCZNY:
 FABRYKA BIŻUTERII
 TECHNIKI MALARSKIE
 RYSUNEK
 COLLAGE
 PROJEKTANCI MODY
 TECHNIKI GRAFICZNE
 RZEŹBA
 TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 

 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA 

DO OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

5 bloków zajęciowych dziennie od 
1,5 do 2 godzin każdy.

 ZIELONA FABRYKA 
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 
 ZAJĘCIA Z SAVOIR-VIVRE’U 
 EKO – ZNACZY MODNIE 
 MODA I URODA 
 ZDROWE ODŻYWIANIE 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ODLOTOWE AGENTKI

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

4 27.07-05.08.2013 7-12 LAT 1390,00 990,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 990,00

7 23.08-31.08.2013 7-12 LAT 990,00 890,00

ODLOTOWE AGENTKI
obóz dla dziewczynek, które chcą zostać super kobietami :-)  Wydawałoby się, że 
każda z Was to zwyczajna dziewczyna! Ale przecież w każdej drzemie ogromny 
potencjał, który trzeba rozwijać, o który trzeba dbać i który trzeba doskonalić! 
Każda z Was może zostać super dziewczyną, a kiedyś wspaniałą kobietą: silną, 
niezależną, samodzielną, pewną siebie, ambitną, wrażliwą, piękną i oczywiście 
wysportowaną! Sunsportowi, ciekawi świata instruktorzy nauczą Was 
aktywnego spędzania czasu, zasad dobrego wychowania, dowiecie się, że dbanie 
o urodę, to nie tylko staranny makijaż, piękna figura czy modne ciuchy ale przede 
wszystkim, że uroda to piękna dusza, szczery uśmiech,  szeroka wiedza i 
sprawność fizyczna.

 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 

ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli 

OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA 

 SEANS BAJKOWY 

16 17

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.
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przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
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Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



HAWAJSKA PRZYGODA
kolonie dla dziewczynek,taneczne, rekreacyjne

 To był pewien wakacyjny, hawajski poranek …. Siedziałyśmy na 
pustej o tej porze plaży, przesypywałyśmy między palcami piasek, 
spoglądałyśmy na wschodzące nad horyzontem słońce i wsłuchiwałyśmy się 
w cichy szum oceanu … 
- Ciiiiii.... słyszysz? – spytałam nagle nieruchomiejąc. 
- … melodia … słyszę ją po raz pierwszy w życiu…
Przez chwilę wsłuchiwałyśmy się mając nadzieję, że dowiemy się skąd 
dobiega.
- Czytałam kiedyś niezwykłą opowieść: raz w roku na wyspach hawajskich 
syreny opuszczają swoje królestwo i wypływają na trzy magiczne minuty na 
brzegi wysp. Nucą niezwykłą melodię, którą słyszeć mogą tylko nieliczni…
- I myślisz, że to właśnie ich śpiew?? 
- … jestem pewna :-). Ale to nie wszystko …. Każdy, kto je usłyszy przeżyje 
magiczne chwile……..
 Wyobraźcie sobie najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miejsce, w którym 
dzieją się niezapomniane historie. To będzie czas, w którym zatańczymy o 
zachodzie słońca, zwiedzimy podwodny świat, rozwiniemy horyzonty naszej 
wyobraźni, pokażemy ukryte talenty... To miejsce, o którym marzy każdy, a 
tylko wybrani mogą przeżyć tam niezapomniane wakacje..... Szalony taniec 
hula, boska kwiatowa biżuteria, gorąca muzyka czarowana kastanietami, 
tamburynami i grzechotkami! Zdobędziemy szczyt wulkanu, opłyniemy 
archipelag malowniczych wysp, stworzymy niezwykłe naskalne malowidła, 
poszukamy kolorowych ławic ryb. Czy można chcieć czegoś więcej? A więc 
do zobaczenia w Sunsportos Hawajos :-) Aloha!

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

HAWAJSKA PRZYGODA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

6 14.08-23.08.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

5 bloków zajęciowych dziennie, od 
1,5 do 2 godzin każdy.
Program:
 Hula 
 Limbo 
 Węzły hawajskie 
 Puchar słońca 
 Palm drink 
 Rafy koralowe 
 Balona bummm 
 Hawajos 
 Mauna Kea 
 Gwiezdny świat 
 Malowidła naskalne 
 Modnym być 
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 

KĄPIEL 
 NURKOWANIE 
 KAJAKARSTWO 
 SIATKÓWKA PLAŻOWA
 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 

 ŁUCZNICTWO 
 GRY TERENOWE 
 NOCNE GRY TERENOWE 
 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
 MINI PLAYBACK SHOW 
 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
 MALARSKIE IMPRESJE 
 BITWA MORSKA 
 KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 MIĘTOWA BITWA 
 CHRZEST OBOZOWY 
 WIELKI FINAŁ 
 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
 POGADUCHY DO PODUCHY 
 BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO 

OCZU ZASYPIANIA 
 SEANS BAJKOWY 

OBÓZ CHEERLEADEREK 
czyli pomponiada na całego :-)... 
Obóz taneczno-rekreacyjny dla dziewczynek
Czarodziejska choreografia, wysportowane sylwetki oraz Wasz urok 
osobisty spowodują, że każde rozgrywki meczowe staną się o niebo 
atrakcyjniejsze, zawodnicy łagodniejsi i skuteczniejsi, a publiczność na 
trybunach pełna werwy i zachwytu! 

Skoki, piruety, disco, hip hop, kolorowe pompony, uśmiechy i szalony 
doping drużyn piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich …  Znakomite 
układy taneczne  i radość z tańca będziecie mogły zaprezentować na 
każdej szkolnej imprezie! 

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
GIEWARTÓW LATO 2013

MIEJSCE WYJAZDU/PRZEJAZDU*
CENA ZA TRANSPORT*

PLN

KALISZ 120,00

POZNAŃ 120,00

ŁÓDŹ 150,00

WROCŁAW 170,00

WARSZAWA 170,00

SZCZECIN 200,00**

*TRANSPORT ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM WYJAZDU Z 
DANEGO MIASTA MINIMUM 10 OSÓB!! 
  MIEJSCA I GODZINY WYJAZDU BĘDĄ DOSTĘPNE W BIURZE NA 3-5 DNI PRZED 
DNIEM ROZPOCZĘCIA IMPREZY.
** GRUPY ZBIERAMY NA TURNUSACH 2,3 i 5.

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

OBÓZ CHEERLEADEREK

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW
CENA W PLN

DOMKI*
CENA W PLN
NAMIOTY**

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

5 05.08-14.08.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00

ZAJĘCIA TANECZNE: 1 lub 2 razy 
dziennie,  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia:  3 lub 4 bloki 
zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 
godzin każdy.

 ZAJĘCIA TANECZNE
 PARK LINOWY 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - 
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 BALONIADA 
 KOSZYKÓWKA
 BATUT 
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 PODCHODY 
 MEGA KOMICZNY ZBIJAK 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 

 JASKINIA 
 CHUSTA ANIMACYJNA 
 KARAOKE 
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 OLIMPIADA ŚMIECHU 
 MAM TO COŚ 
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 KRZYŻÓWKA Sunsportowa 
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 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
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ZAJĘCIA
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TURNUSY

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.
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*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.
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oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
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tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



HAWAJSKA PRZYGODA
kolonie dla dziewczynek,taneczne, rekreacyjne
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- Ciiiiii.... słyszysz? – spytałam nagle nieruchomiejąc. 
- … melodia … słyszę ją po raz pierwszy w życiu…
Przez chwilę wsłuchiwałyśmy się mając nadzieję, że dowiemy się skąd 
dobiega.
- Czytałam kiedyś niezwykłą opowieść: raz w roku na wyspach hawajskich 
syreny opuszczają swoje królestwo i wypływają na trzy magiczne minuty na 
brzegi wysp. Nucą niezwykłą melodię, którą słyszeć mogą tylko nieliczni…
- I myślisz, że to właśnie ich śpiew?? 
- … jestem pewna :-). Ale to nie wszystko …. Każdy, kto je usłyszy przeżyje 
magiczne chwile……..
 Wyobraźcie sobie najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miejsce, w którym 
dzieją się niezapomniane historie. To będzie czas, w którym zatańczymy o 
zachodzie słońca, zwiedzimy podwodny świat, rozwiniemy horyzonty naszej 
wyobraźni, pokażemy ukryte talenty... To miejsce, o którym marzy każdy, a 
tylko wybrani mogą przeżyć tam niezapomniane wakacje..... Szalony taniec 
hula, boska kwiatowa biżuteria, gorąca muzyka czarowana kastanietami, 
tamburynami i grzechotkami! Zdobędziemy szczyt wulkanu, opłyniemy 
archipelag malowniczych wysp, stworzymy niezwykłe naskalne malowidła, 
poszukamy kolorowych ławic ryb. Czy można chcieć czegoś więcej? A więc 
do zobaczenia w Sunsportos Hawajos :-) Aloha!

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.
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TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI*

CENA W PLN
NAMIOTY**

1 30.06-09.07.2013 7-12 LAT 1290,00 1190,00

3 18.07-27.07.2013 7-12 LAT 1390,00 1190,00
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5 bloków zajęciowych dziennie, od 
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czyli pomponiada na całego :-)... 
Obóz taneczno-rekreacyjny dla dziewczynek
Czarodziejska choreografia, wysportowane sylwetki oraz Wasz urok 
osobisty spowodują, że każde rozgrywki meczowe staną się o niebo 
atrakcyjniejsze, zawodnicy łagodniejsi i skuteczniejsi, a publiczność na 
trybunach pełna werwy i zachwytu! 

Skoki, piruety, disco, hip hop, kolorowe pompony, uśmiechy i szalony 
doping drużyn piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich …  Znakomite 
układy taneczne  i radość z tańca będziecie mogły zaprezentować na 
każdej szkolnej imprezie! 

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
GIEWARTÓW LATO 2013

MIEJSCE WYJAZDU/PRZEJAZDU*
CENA ZA TRANSPORT*

PLN
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ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
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*uczestnicy zakwaterowani są w domkach jednopokojowych 5,6 osobowych z 
łazienkami lub w domkach typu studio 7-9 osobowych z łazienkami lub w pokojach 4-7 
osobowych z łazienkami, zlokalizowanymi na piętrze budynku stołówki.

** uczestnicy zakwaterowani są w namiotach. Namioty (4-8 os.) jak domy :-): duże, 
przestronne i nowe :-). Podłoga jak w domu – drewniana i nowa, łóżka jak w domu – 
drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, 
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
zakwaterowanie:
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drewniane i z wygodnym materacem, pościel jak w domu – ciepła, ładna i nowa, 
oświetlenie – jasne i bezpieczne, szafki i półki dla każdego.  Nowe łazienki z strefie 
socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu.
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Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 



OŚRODEK „NOWY DWOREK”
W NOWYM DWORKU K. ŚWIBODZINA
NAD JEZIOREM PAKLICKO WIELKIE

Ośrodek Wypoczynkowy Nowy Dworek położony jest wśród 
zielonych lasów, w sercu pojezierza lubuskiego, tuż nad brzegiem jeziora 
Paklicko Wielkie.  Linia brzegowa z licznymi zatoczkami, cyplami i wysepką 
tworzy niezwykle malowniczy krajobraz. Ośrodek jest ogrodzony, posiada 
bezpośredni dostęp do wody i piękną plażę.  Długo szukaliśmy takiego pięknego 
miejsca! I w końcu jest! Specjalnie dla Was!

Na terenie ośrodka dysponujemy:
- bazą sportową (m.in. boiska koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, unihokeja, 
pole paintball’owe, park linowy, ścianka wspinaczkowa)
- plażą,
- pomostami,
- świetlicą (piłkarzyki, stół do ping-ponga),
- wiatą grilową,
- kawiarnią.

Mieszkamy wśród sosnowego lasu:
- w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
- w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu w 
dwóch segmentach: damskim i męskim
- w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, z 
łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. Nowo 
wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

OŚRODEK „NOWY DWOREK”

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
(10-13 lat) (14-17 lat)

 To będzie prawdziwy Off-Road Drive :) i  prawdziwie brawurowa 
rozgrywka paintball’owa! Jazdy na torze i rajdy w lesie pozwolą Wam poczuć 
prawdziwą adrenalinę, a duży las, pole speedball’owe oraz park paintball’owy okażą 
się terenem wymarzonym do ostrej walki paintball’owej! Przekonacie się, że każda 
gra i każda jazda dostarcza nowych wrażeń, zmienność scenariuszy i strategii gry 
powoduje, że nie można się nią znudzić. Zobaczymy czy uda się Wam wykazać 
umiejętnościami prawdziwego stratega i rajdowca! 

 Podczas paintball’a zabezpieczają Was maski i stroje moro, a na 
quad`ach jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach. Każdą drużyną na polu walki i 
każdym poskramiaczem czterech kółek opiekują się instruktorzy odpowiedzialni za 
sędziowanie, bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną sprzętu.

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWE: paintball 500 kul, 
około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w grupie. 
Przewidziana ilość kul jest wystarczająca 
do realizacji proponowanych gier.
ZAJĘCIA QUAD’OWE: około 5 zajęć, od 1,5 – 
2 godzin w grupie.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 2, 3 bloki 
zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 ŁUCZNICTWO 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA 
Z WŁASNYCH KULEK PAINTBALL’OWYCH.

 STRZELECTWO 
 ROWERY GÓRSKIE 
 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE

NOWY DWOREKOŚRODEK „NOWY DWOREK”

DZIKI ZACHÓD
(10-13 lat) (14-17 lat)
 W czasach, w których króluje miłość do koni mechanicznych my organizujemy 
imprezę dla wielbicieli koni tych z prawdziwym, bijącym sercem :-). Z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku, wśród lubuskich lasów przeżyjecie fascynującą przygodę. 
Nauczycie się nie tylko jeździć konno, ale także opiekować czworonożnymi, 
kopytnymi :-) przyjaciółmi. Każdego dnia dowiecie się fascynujących rzeczy i 
osiągniecie kolejne stopnie wtajemniczenia. Gdy konie będą miały już dość Waszych 
pieszczot poszalejecie nad wodą, na ściance wspinaczkowej i batucie.
 Zajęcia: jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  Uczestnicy w 
zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają instruktorzy, 
korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – jedne zajęcia ok. 30 min, 
maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – jedne zajęcia ok. 60 min.

 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 ŁUCZNICTWO 
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 KOSZYKÓWKA
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 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
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 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
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 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE

TEORIA I JAZDA KONNA: jak usiąść żeby jednak widzieć głowę, a nie zad konia ,  jak 
stanąć aby nie spotkać się z jego podkową - czyli zaczynamy od poznania 
czworonożnych przyjaciół. Nauczycie się  też troski o ich grzbiety, grzywy i kopyta, 
tak by lekko  bardzo lekko Was później nosiły.  Dopiero po tych przyjemnościach  
zajęcia z jazdy konnej: lonża, maneż, jazda terenowa – dostosowana do stopnia 
zaawansowania.
POZOSTAŁE ZAJĘCIA: 3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

DZIKI ZACHÓD

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

20 21

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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OŚRODEK „NOWY DWOREK”
W NOWYM DWORKU K. ŚWIBODZINA
NAD JEZIOREM PAKLICKO WIELKIE
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bezpośredni dostęp do wody i piękną plażę.  Długo szukaliśmy takiego pięknego 
miejsca! I w końcu jest! Specjalnie dla Was!
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pole paintball’owe, park linowy, ścianka wspinaczkowa)
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powoduje, że nie można się nią znudzić. Zobaczymy czy uda się Wam wykazać 
umiejętnościami prawdziwego stratega i rajdowca! 

 Podczas paintball’a zabezpieczają Was maski i stroje moro, a na 
quad`ach jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach. Każdą drużyną na polu walki i 
każdym poskramiaczem czterech kółek opiekują się instruktorzy odpowiedzialni za 
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niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.
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ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

WYPASIONE LATO
(10-13 lat) (14-17 lat)

Fantastyczny pomysł dla prawdziwych poszukiwaczy przygód, dla 
dziewczyn i dla chłopaków! Park linowy? Ścianka wspinaczkowa? Odjazdowe 
quady? Paintball’owy zawrót głowy? Wodne szaleństwa? Tutaj będziecie mogli 
spróbować wszystkiego i zdecydować co pasjonuje Was najbardziej. Wielką atrakcją 
tego obozu będą sporty wodne. W wodnym pakiecie znajdziecie wiele atrakcji od 
wodnego zorba, przez nurkowanie, kajakarstwo, piłkę wodną, po plażowanie i 
pływanie. Każdy dzień to inne zajęcia i nowe przygody.  Dlatego każdego dnia po 
urokach nurkowania, trudach wiosłowania, kołowania i pływania damy Wam szansę 
sprawdzenia siebie podczas zajęć linowych, wspinaczki, długich wycieczek 
rowerowych, gier terenowych, zabaw w kosza, siatkówkę, czy badmintona. 
Nieoczekiwane emocje, zwyżkujący poziom adrenaliny i szansa na znalezienie tej 
jedynej, najbardziej ekscytującej dyscypliny! Prawdziwie aktywny wypoczynek!

4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 
3 godziny każdy.

 AQUA ZORB 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO 
 ROWERY GÓRSKIE 
 PIŁKA SIATKOWA 

WYPASIONE LATO

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

 KOSZYKÓWKA
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.
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 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE

SFERYCZNA PRZYGODA 
obóz paintballowo-zorbingowy (10-13 lub 14-17 lat)
Astronauta? NIE! ZORBONAUTA! Spełnimy Wasze marzenia o stanie nieważkości :)! 
Wolność, swoboda, szaleństwo i ekscytacja! To z pewnością nadzwyczajna 
rozrywka ze stale rosnącym poziomem napięcia :). Niemniejsze emocje zapewniają 
gry paintball’owe, czyli bezkarna strzelanina, zasadzki, pułapki, fortele, podchody, 
taktyka … Adrenalina nie da Wam o sobie zapomnieć. Oczywiście w ramach złapania 
oddechu podarujemy Wam jeden dzień wolny od emocji paintball’owych dla 
zregenerowania sił, podleczenia siniaków i opracowania nowych strategii. Strategii 
na miarę prawdziwego wojownika. A więc do boju... Pomiędzy grami paintball’owymi 
czeka Was ekscytująca przygoda: „zorbowanie” po stromej ścianie!!!

PAINTBALL: około 6 zajęć, 600 kul, od 1,5 – 3 godzin w grupie. 
ZORBING – przy odpowiednich warunkach atmosferycznych - około 3 toczeń. 
Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji proponowanych gier.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie  od 1,5 do 2 godzin każdy.

ZAJĘCIA

* Kula sferyczna może być użytkowana tylko przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, 
tak więc w razie niepogody zajęcia zorbingowe zastąpimy innymi.

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WŁASNYCH 
KULEK PAINTBALL’OWYCH.

22 23

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

ARTMANIA 
warsztaty artystyczne (10-13 lat) (14-17 lat)
 Dla pasjonatek mody, biżuterii, pędzla, ołówka i najmodniejszych, sezonowych 
gadżetów :-). Twórczość nie jest zarezerwowana dla dyplomowanych projektantów 
i profesjonalnych artystów! Każdy z nas może poczuć przyjemność tworzenia! 
Fascynujące jest poczucie, że stworzyliśmy coś absolutnie sami. Radość z 
posiadania własnoręcznie wykonanej biżuterii, ozdobionej odzieży czy 
namalowanego plakatu napawa dumą, przekonuje o niepowtarzalności i 
oryginalności. Zarazimy Was nowymi, inspirującymi i twórczymi ideami, bo przecież 
każdego dnia idąc ulicami, mijamy dzieła sztuki. Czasem jednak i dusza odpocząć 
musi , a zaangażować trzeba ciało …  w zajęcia linowe, wodne, drużynowe …
 

ARTMANIA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

 PROGRAM ARTYSTYCZNY:
 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
 TWORZENIE BUTTONÓW
 TECHNIKI MALARSKIE
 RYSUNEK
 COLLAGE 
 PROJEKTANCI MODY 
 TECHNIKI GRAFICZNE
 RZEŹBA
 TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK 
 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 ŁUCZNICTWO 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: 1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 STRZELECTWO 
 ROWERY GÓRSKIE 
 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

PAINTBALL’OWO-SURVIVALOWY
(10-13 lat) (14-17 lat)

Duży las, pole speedball’owe, własny park paintball’owy – wymarzony 
teren do całkowitego kamuflażu - idealne warunki dla miłośników 
SURVIVALU! Jeżeli waszą wyobraźnię pobudzają gry strategiczne, 
fascynują Was taktyka, a nawet polityka wojenna, podchodzenie, 
okrążanie, osaczanie przeciwnika, jeśli potraficie współpracować z grupą, 
podejmować szybkie decyzje to doskonale trafiliście! Zwiady, niewola, 
eliminacja przeciwnika, punkty kontrolne, atak i obrona oto synonimy 
genialnej zabawy w fascynującą, kolorową strzelankę! Opanujecie sztukę 
wspinaczki oraz poruszania się w terenie, tak abyście zawsze potrafili 
odnaleźć swój oddział. Jednostki specjalne, takie jak nasze, szkolone są do 
precyzyjnego i cichego działania! Zadziw wszystkich swoją zaradnością i 
instynktem bojowym! Każdą drużyną na polu walki opiekuje się dwóch 
instruktorów odpowiedzialnych za sędziowanie, bezpieczeństwo, a także 
obsługę techniczną sprzętu. 

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWE: 600 kul na osobę, około 5 zajęć, które mogą 
odbywać się  w dowolnych dniach  obozu. Czas trwania zajęć zależy od 
rodzaju i scenariusza gry.  Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do 
realizacji proponowanych gier.
Zajęcia pozostałe: właściwie non stop . Ze względu na specyfikę obozu nie 
podajemy dokładnej ilości godzin.

PAINTBALL 
KRYPTOGRAFIA 
MASKOWANIE 
SKRADANIE 
TERENOZNAWSTWO 
KRYPTOLOGIA 
PIONIERKA 
MUSZTRA :) I ZAPRAWY PORANNE
WYPRAWY 
CHWYTY SAMOOBRONY 
TOR PRZESZKÓD 
PIERWSZA POMOC 
KAJAKARSTWO 
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TURNUS TERMINY
WIEK 
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CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

ZAJĘCIA

24 25

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 

OŚRODEK „NOWY DWOREK” NOWY DWOREKOŚRODEK „NOWY DWOREK”

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

NOWY DWOREK



 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

ARTMANIA 
warsztaty artystyczne (10-13 lat) (14-17 lat)
 Dla pasjonatek mody, biżuterii, pędzla, ołówka i najmodniejszych, sezonowych 
gadżetów :-). Twórczość nie jest zarezerwowana dla dyplomowanych projektantów 
i profesjonalnych artystów! Każdy z nas może poczuć przyjemność tworzenia! 
Fascynujące jest poczucie, że stworzyliśmy coś absolutnie sami. Radość z 
posiadania własnoręcznie wykonanej biżuterii, ozdobionej odzieży czy 
namalowanego plakatu napawa dumą, przekonuje o niepowtarzalności i 
oryginalności. Zarazimy Was nowymi, inspirującymi i twórczymi ideami, bo przecież 
każdego dnia idąc ulicami, mijamy dzieła sztuki. Czasem jednak i dusza odpocząć 
musi , a zaangażować trzeba ciało …  w zajęcia linowe, wodne, drużynowe …
 

ARTMANIA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

 PROGRAM ARTYSTYCZNY:
 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
 TWORZENIE BUTTONÓW
 TECHNIKI MALARSKIE
 RYSUNEK
 COLLAGE 
 PROJEKTANCI MODY 
 TECHNIKI GRAFICZNE
 RZEŹBA
 TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK 
 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 ŁUCZNICTWO 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: 1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 STRZELECTWO 
 ROWERY GÓRSKIE 
 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

PAINTBALL’OWO-SURVIVALOWY
(10-13 lat) (14-17 lat)

Duży las, pole speedball’owe, własny park paintball’owy – wymarzony 
teren do całkowitego kamuflażu - idealne warunki dla miłośników 
SURVIVALU! Jeżeli waszą wyobraźnię pobudzają gry strategiczne, 
fascynują Was taktyka, a nawet polityka wojenna, podchodzenie, 
okrążanie, osaczanie przeciwnika, jeśli potraficie współpracować z grupą, 
podejmować szybkie decyzje to doskonale trafiliście! Zwiady, niewola, 
eliminacja przeciwnika, punkty kontrolne, atak i obrona oto synonimy 
genialnej zabawy w fascynującą, kolorową strzelankę! Opanujecie sztukę 
wspinaczki oraz poruszania się w terenie, tak abyście zawsze potrafili 
odnaleźć swój oddział. Jednostki specjalne, takie jak nasze, szkolone są do 
precyzyjnego i cichego działania! Zadziw wszystkich swoją zaradnością i 
instynktem bojowym! Każdą drużyną na polu walki opiekuje się dwóch 
instruktorów odpowiedzialnych za sędziowanie, bezpieczeństwo, a także 
obsługę techniczną sprzętu. 

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWE: 600 kul na osobę, około 5 zajęć, które mogą 
odbywać się  w dowolnych dniach  obozu. Czas trwania zajęć zależy od 
rodzaju i scenariusza gry.  Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do 
realizacji proponowanych gier.
Zajęcia pozostałe: właściwie non stop . Ze względu na specyfikę obozu nie 
podajemy dokładnej ilości godzin.

PAINTBALL 
KRYPTOGRAFIA 
MASKOWANIE 
SKRADANIE 
TERENOZNAWSTWO 
KRYPTOLOGIA 
PIONIERKA 
MUSZTRA :) I ZAPRAWY PORANNE
WYPRAWY 
CHWYTY SAMOOBRONY 
TOR PRZESZKÓD 
PIERWSZA POMOC 
KAJAKARSTWO 

PAINTBALL’OWO-SURVIVALOWY

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

ZAJĘCIA
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ŚWIADCZENIA

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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NOWY DWOREK



 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

ODDZIAŁY SPECJALNE
obóz militarno – paintball’owy nie tylko dla facetów! 
(12-17 lat)
Wyzwanie dla własnych słabości, przełom w walce ze strachem, stresem i barometr 
wytrwałości w wykonywaniu kolejnych zadań. Obóz przetrwania dla prawdziwych 
mężczyzn i dziewczyn z charakterem, wielbicieli taktyk wojskowych, paintball’a, 
survivalu, tropienia, extremalnych przygód i gier terenowych. Zostaniecie podzieleni 
na oddziały specjalne, z których każdy będzie miał do wykonania określone zadanie: 
może patrol w lesie, może przeszukanie terenu i namierzenie nieprzyjaciela, a może 
odbicie generała z rąk porywaczy? W „przetrwaniu” pomogą wam nasi niezawodni i 
zaufani instruktorzy. 

 
Zajęcia:  właściwie non stop :). Ze względu na specyfikę obozu nie określamy 
dokładnej ilości godzin.

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Cała militarna 
ekipa, ze względu na specyfikę obozu, zakwaterowana jest razem bez względu na 

różnice wiekowe, ale oczywiście z uwzględnieniem płci :).
                                                                                                                                                                                                                                               
Dla Was twardziele: nocne alarmy, szkolenie militarne, skryte przemieszczanie się, 
zakładanie punktów obserwacyjnych, pokonywanie przeszkód i terenu zajętego 
przez wroga.

 PAINTBALL 
 CZARNA TAKTYKA 
 ZIELONA TAKTYKA 
 TERENOZNAWSTWO 
 ELEMENTY SZTUKI WALKI 
 SZYFRY 
 FABULARNA GRA PAINTBALL’OWA 
 ZAJĘCIA LINOWE 
 PRZEPRAWY TRATWĄ 
 WYPRAWY 
 MUSZTRA :) I ZAPRAWY PORANNE 
 PIEKELNY WEEKEND 

EKWIPUNEK KOMANDOSA (zapewnia SUN SPORT):  mundur, hełm stalowy, maska 
przeciwgazowa, manierka, saperka, kamizelka lubawka, gumowe AK, karimata.

ODDZIAŁY SPECJALNE

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKA
CENA  W PLN
PAWILON**

CENA  W PLN
NAMIOT***

2 09.07-18.07.2013 12-17 lat 1390,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013 12-17 lat 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013 12-17 lat 1390,00 1290,00

ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

LIGA MISTRZÓW

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON*

CENA  W PLN
NAMIOT*

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

3 18.07-27.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

PIŁKA NOŻNA - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, quady - około 4-5 zajęć, ok. 
1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD’OWE
 ZAJĘCIA TAKTYCZNE 
 STRATEGIA MECZOWA 
 ODPRAWY TRNENERSKIE 
 PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW 

I PIŁKARZY 
 QUADY 

 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO 
 ROWERY GÓRSKIE 

 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE

LIGA MISTRZÓW
obóz piłkarsko - quadowy (10-13 lat) (14-17 lat)

Cóż może być ważniejszego dla prawdziwego faceta od piłki nożnej?  Jedynie 
wakacje, podczas których odbędą się nasze własne Mistrzostwa! Na początek 
taktyka gry w piłkę! Przeanalizujemy stosowane strategie meczowe Manchesteru, 
Realu czy Barcelony! Spróbujemy w praktyce wypróbować najlepsze techniki 
meczowe i wybrać najlepszego zawodnika Mistrzostw.  Nie ominą Was codzienne 
treningi i odprawy trenerskie, prezentacje filmowe oraz mecz piłkarski z kadrą :-).  

Po szaleństwach gry drużynowej sprawdzimy czy równie dobrze radzicie sobie 
na czterokołowcach! Musicie pokonać nie tylko tor quad’owy, wzniesienia i 
błotniste tereny, ale także rosnący poziom adrenaliny! 

26 27

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
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 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE

LIGA MISTRZÓW
obóz piłkarsko - quadowy (10-13 lat) (14-17 lat)

Cóż może być ważniejszego dla prawdziwego faceta od piłki nożnej?  Jedynie 
wakacje, podczas których odbędą się nasze własne Mistrzostwa! Na początek 
taktyka gry w piłkę! Przeanalizujemy stosowane strategie meczowe Manchesteru, 
Realu czy Barcelony! Spróbujemy w praktyce wypróbować najlepsze techniki 
meczowe i wybrać najlepszego zawodnika Mistrzostw.  Nie ominą Was codzienne 
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ŚWIADCZENIA

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ZAJĘCIA

DANCE MANIA
obóz taneczny (10-13 lat) (14-17 lat)
Otworzymy dla Was drzwi do magicznego świata tańca, zarazimy miłością do hip-
hopu, popu, samby, rumby i salsy, przekonamy, że taniec to jeden z najgroźniejszych 
bakcyli jakie można połknąć :-). Ci z Was, którzy w tańcu zadurzyli się już wieki 
temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami Ci, którzy będą stawiać 
pierwsze taneczne kroki zakochają się pikantnej salsie, zmysłowej rumbie albo 
energetycznym hip-hopie. Chętni staną do hip-hopowej walki na tempo i energię, 
romantyczne dusze zanurzą się w lirycznych, jazzowych układach, a inni podkręcą 
atmosferę w zumbie i tańcach latynoamerykańskich. Na moment, w środku lata, 
poddajcie się emocjom i pragnieniom, ćwiczcie wszechstronność, uczcie się 
spontanicznego, odważnego wyrażania emocji. Cieszcie się wakacjami, latem, 
towarzystwem i tańcem! 

DANCE MANIA

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

CENA  W PLN
PAWILON*

CENA  W PLN
NAMIOT*

1 30.06-09.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

2 09.07-18.07.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 27.07-05.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 05.08-14.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 14.08-23.08.2013  10-13 i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

 ZAJĘCIA TANECZNE
 PARK LINOWY 
 SKRZYNKI 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 KAJAKARSTWO 
 PIŁKA WODNA 
 KOSZ WODNY 
 NURKOWANIE 
 PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB 

WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO 
 ROWERY GÓRSKIE 
 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 BADMINTON 

ZAJĘCIA TANECZNE: 1 lub 2 bloki zajęciowe dziennie, od 1,5 do 2 godzin każdy.
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 
godzin każdy.

 PING PONG 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE 
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

TURNUSY
PROJEKT INSTRUKTOR

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKA
CENA  W PLN

DOMKI*

1 30.06-09.07.2013 Od ukończonego 14 r.ż. 1190,00

2 09.07-18.07.2013 Od ukończonego 14 r.ż. 1290,00

5 05.08-14.08.2013 Od ukończonego 14 r.ż. 1290,00

6 14.08-23.08.2013 Od ukończonego 14 r.ż. 1190,00

PROJEKT INSTRUKTOR
(od 14 lat)
 Wielu z Was marzy o pracy Instruktora SUN SPORT. To fantastyczny 
pomysł na życie i pracę w atrakcyjnym i niecodziennym zawodzie. Przykładamy 
wyjątkową wagę do kwalifikacji i umiejętności zatrudnianej kadry i dlatego 
stworzyliśmy program przeznaczony dla osób, które chciałyby poznać teoretyczne 
oraz praktyczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą. Program zakłada minimum 
kilka etapów w zależności od wieku kandydata. Pierwszy etap zdobycia 
odpowiednich kwalifikacji stanowi udział w Projekcie Instruktor (dla najmłodszych 
nawet dwu, trzykrotny), który zakończyć należy pozytywną opinią Kierownika 
Projektu. Kolejny etap, w kolejnym sezonie, to praca podczas obozów w 
charakterze Pomocnika Instruktora, kończący się sprawdzianem wiedzy 
praktycznej i teoretycznej. Ostatni etap będący dowodem Waszych sukcesów 
instruktorsko-wychowawczych to samodzielna praca na stanowisku Instruktora-
Wychowawcy. Projekt jest niezwykłą okazją nawiązania nowych przyjaźni, 
znajomości, integracji z kadrą i obozowiczami. 

ZAJĘCIA MERYTORYCZNE, WARSZTATOWE:
 Analiza wieku uczestników pod kątem rozwoju emocjonalnego i fizycznego.
 Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
 Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 Obowiązki wychowawcy grupy.
 Formy organizacji zajęć.
 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.
 Standaryzacja pracy na obozach Sun Sport.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Quady, paintball, park linowy, skrzynki, ścianka wspinaczkowa, kajakarstwo, piłka 
wodna, kosz wodny, plażowanie, pływanie, nurkowanie, łucznictwo, strzelectwo, 
rowery górskie, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej, badminton, ping pong, play-
off, batut, gry terenowe, mania śpiewania, qoolturka, rockoteka , pierwsza pomoc, 
sunsportowe forum obozowe 

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
NOWY DWOREK LATO 2013

MIEJSCE 
WYJAZDU/PRZEJAZDU*

CENA ZA TRANSPORT*
PLN

KALISZ 150,00

POZNAŃ 150,00

KOSZALIN 170,00

SZCZECIN 170,00

ŁÓDŹ 170,00

WROCŁAW 170,00

WARSZAWA 180,00

KATOWICE     190,00**

LUBLIN 190,00

*TRANSPORT ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM WYJAZDU Z 
DANEGO MIASTA MINIMUM 10 OSÓB!! 
MIEJSCA I GODZINY WYJAZDU BĘDĄ DOSTĘPNE W BIURZE NA 3-5 DNI PRZED DNIEM 
ROZPOCZĘCIA IMPREZY.

** GRUPY ZBIERAMY NA TURNUSACH 3,4,5.

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka 
medyczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie:
*w drewnianych domkach 5-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
**w pawilonie, w pokojach 6 osobowych, łazienki znajdują się na korytarzu 
w dwóch segmentach: damskim i męskim
***w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, 
z łóżkami jak w domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. 
Nowo wybudowane łazienki w strefie socjalnej.

CENA NIE OBEJMUJE: transportu. 
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niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
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charakterze Pomocnika Instruktora, kończący się sprawdzianem wiedzy 
praktycznej i teoretycznej. Ostatni etap będący dowodem Waszych sukcesów 
instruktorsko-wychowawczych to samodzielna praca na stanowisku Instruktora-
Wychowawcy. Projekt jest niezwykłą okazją nawiązania nowych przyjaźni, 
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GÓRSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
Zapraszamy do niezwykłego miejsca, jakim jest nasz ośrodek wypoczynkowy w 
Bukowinie Tatrzańskiej. Od lat czujemy się tutaj jak w domu. Ośrodek położony jest 
w przepięknej, niepowtarzalnej scenerii Tatrzańskiego Parku Narodowego z 
widokiem na Giewont. Mamy tutaj wszystko, czego potrzeba nam do szczęścia: 
komfortowe pokoje, basen, saunę, jacuzzi, domowe posiłki, ciepło z kominka, sale 
zabaw dla dzieci, sale gier dla młodzieży, sale dyskotekowe, kominkowe i miłą 
obsługę. W Bukowinie znajduje się jeden z największych kompleksów wodnych w 
Europie: 12 basenów geotermalnych, zjeżdżalnie, piaskownica wodna, sauny, spa, a 
w naszym ośrodku mamy basen! Wiemy, że latem taka opcja pewnie Wam się 
spodoba :)

.W OŚRODKU DYSPONUJEMY: 
· pokojami 4 - 6 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, 

umywalka) i TV, 

· świetlicą, 

· stylową jadalnią z domową kuchnią, 

· restauracją, 

· basenem, trzema saunami i jacuzzi,

· salami gier: piłkarzyki, cymbergaj, stoły do ping-ponga, automaty,

· stołem do bilarda, 

· boiskiem do kosza, 

· ogrodzonym parkingiem,

· drewnianym domkiem z grillem i miejscem na ognisko.

Wszystko ładne, nowe i zakopiańskie :)

TYLKO DANCE MA SENS
czyli obóz taneczny

 Taniec to ekspresja, energia i rytm.  Oddajcie się mu choć na moment, a 
wyzwoli w Was radość i szczęście. Ci z Was, którzy w tańcu zadurzyli się już wieki 
temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami Ci, którzy będą stawiać 
pierwsze taneczne kroki zakochają się w zmysłowej salsie i  rytmicznym hip-hopie. 
Z przyjemnością wprowadzimy Was w świat tańca, w którym zakochacie się bez 
pamięci. Wszyscy walczyć będziecie o tytuł najlepszego tancerza obozu, jednak nie 
rywalizacja jest tu najważniejsza! Dajcie się ponieść pragnieniom, ćwiczcie 
wszechstronność, uczcie się spontanicznego, odważnego wyrażania emocji i 
cieszcie się wakacjami, latem, towarzystwem znajomych i tańcem!

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

 HIP-HOP, DISCO DANCE, POP 
 TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE – 

samba, salsa, rumba 
 SOLÓWKI YOU CAN DANCE 
 STYLIZACJA 
 ZACHOWANIE SCENICZNE 
 CHEERLEADERS 
 GIMNASTYKA  
 STRETCHING 
 PREZENTACJA FINAŁOWA 
 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO 
 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA

ZAJĘCIA TANECZNE: 2 razy dziennie, od 2 do 3 godzin.
Zajęcia rekreacyjne:  2, 3 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 S U N S P O R T O W E  F O R U M  

OBOZOWE 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ZAJĘCIA

 TYLKO DANCE MA SENS

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA  W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1490,00

2 05.08-14.08.2013 12-17 LAT 1490,00

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

 JAZDA KONNA
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO PIŁKA 

SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 

jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  
Uczestnicy w zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które 
oceniają instruktorzy, korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – 
jedne zajęcia ok. 30 min, maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – jedne 
zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

 OBÓZ KONNY

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1590,00

2 05.08-14.08.2013 12-17 LAT 1590,00

OBÓZ KONNY
 W czasach, w których media i wirtualne przyjaźnie stanowią 
nieodłączny element życia przygotowaliśmy imprezę, podczas której z dala od  
wirtualnego świata i wielkomiejskiego zgiełku, osiągniecie kolejne stopnie 
wtajemniczenia w jeździe konnej.  Dziewicze lasy, szumiące potoki oraz 
najpiękniejsze polskie góry to wymarzona sceneria dla wielbicieli jazdy konnej. 
Dla początkujących nauka jazdy na lonży, stęp, kłus i galop, dla tych nieco 
bardziej zaawansowanych jazda w terenie. Każdego dnia będzie też mieli okazję 
sprawdzić się w rozmaitych dyscyplinach: od zajęć linowych, przez łucznictwo, 
strzelectwo, po gry zespołowe.
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GÓRSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
Zapraszamy do niezwykłego miejsca, jakim jest nasz ośrodek wypoczynkowy w 
Bukowinie Tatrzańskiej. Od lat czujemy się tutaj jak w domu. Ośrodek położony jest 
w przepięknej, niepowtarzalnej scenerii Tatrzańskiego Parku Narodowego z 
widokiem na Giewont. Mamy tutaj wszystko, czego potrzeba nam do szczęścia: 
komfortowe pokoje, basen, saunę, jacuzzi, domowe posiłki, ciepło z kominka, sale 
zabaw dla dzieci, sale gier dla młodzieży, sale dyskotekowe, kominkowe i miłą 
obsługę. W Bukowinie znajduje się jeden z największych kompleksów wodnych w 
Europie: 12 basenów geotermalnych, zjeżdżalnie, piaskownica wodna, sauny, spa, a 
w naszym ośrodku mamy basen! Wiemy, że latem taka opcja pewnie Wam się 
spodoba :)

.W OŚRODKU DYSPONUJEMY: 
· pokojami 4 - 6 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, 

umywalka) i TV, 

· świetlicą, 

· stylową jadalnią z domową kuchnią, 

· restauracją, 

· basenem, trzema saunami i jacuzzi,

· salami gier: piłkarzyki, cymbergaj, stoły do ping-ponga, automaty,

· stołem do bilarda, 

· boiskiem do kosza, 

· ogrodzonym parkingiem,

· drewnianym domkiem z grillem i miejscem na ognisko.

Wszystko ładne, nowe i zakopiańskie :)

TYLKO DANCE MA SENS
czyli obóz taneczny

 Taniec to ekspresja, energia i rytm.  Oddajcie się mu choć na moment, a 
wyzwoli w Was radość i szczęście. Ci z Was, którzy w tańcu zadurzyli się już wieki 
temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami Ci, którzy będą stawiać 
pierwsze taneczne kroki zakochają się w zmysłowej salsie i  rytmicznym hip-hopie. 
Z przyjemnością wprowadzimy Was w świat tańca, w którym zakochacie się bez 
pamięci. Wszyscy walczyć będziecie o tytuł najlepszego tancerza obozu, jednak nie 
rywalizacja jest tu najważniejsza! Dajcie się ponieść pragnieniom, ćwiczcie 
wszechstronność, uczcie się spontanicznego, odważnego wyrażania emocji i 
cieszcie się wakacjami, latem, towarzystwem znajomych i tańcem!

ZAJĘCIA

ŚWIADCZENIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

TURNUSY

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

 HIP-HOP, DISCO DANCE, POP 
 TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE – 

samba, salsa, rumba 
 SOLÓWKI YOU CAN DANCE 
 STYLIZACJA 
 ZACHOWANIE SCENICZNE 
 CHEERLEADERS 
 GIMNASTYKA  
 STRETCHING 
 PREZENTACJA FINAŁOWA 
 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO 
 PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA

ZAJĘCIA TANECZNE: 2 razy dziennie, od 2 do 3 godzin.
Zajęcia rekreacyjne:  2, 3 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 S U N S P O R T O W E  F O R U M  

OBOZOWE 

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ZAJĘCIA

 TYLKO DANCE MA SENS

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA  W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1490,00

2 05.08-14.08.2013 12-17 LAT 1490,00

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

 JAZDA KONNA
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO PIŁKA 

SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 

jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  
Uczestnicy w zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które 
oceniają instruktorzy, korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – 
jedne zajęcia ok. 30 min, maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – jedne 
zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

 OBÓZ KONNY

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1590,00

2 05.08-14.08.2013 12-17 LAT 1590,00

OBÓZ KONNY
 W czasach, w których media i wirtualne przyjaźnie stanowią 
nieodłączny element życia przygotowaliśmy imprezę, podczas której z dala od  
wirtualnego świata i wielkomiejskiego zgiełku, osiągniecie kolejne stopnie 
wtajemniczenia w jeździe konnej.  Dziewicze lasy, szumiące potoki oraz 
najpiękniejsze polskie góry to wymarzona sceneria dla wielbicieli jazdy konnej. 
Dla początkujących nauka jazdy na lonży, stęp, kłus i galop, dla tych nieco 
bardziej zaawansowanych jazda w terenie. Każdego dnia będzie też mieli okazję 
sprawdzić się w rozmaitych dyscyplinach: od zajęć linowych, przez łucznictwo, 
strzelectwo, po gry zespołowe.
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ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

AKCJA ADRENALINA
obóz paintball’owy z elementami szkoły przetrwania

  
 Dla tych, którzy marzą o byciu komandosem oraz dla tych, którym nie 
przeszkadza minimum snu i maksimum wysiłku :-). Maksymalna będzie też 
rywalizacja: zostaniecie podzieleni na oddziały specjalne, z których każdy będzie 
miał do wykonania określone zadanie: może patrol w lesie, może przeszukanie 
terenu i namierzenie nieprzyjaciela, a może odbicie zakładników z rąk porywaczy? Z 
pewnością możecie liczyć na strach, stres i adrenalinę :-) To będzie face to face z 
własnymi słabościami :-).
  

3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 3 godzin każdy. Czasem może się zdarzyć blok non stop.

Każdy dzień będzie inny i każdy będzie wielką zagadką. Zadania, które wytyczą 
Wam instruktorzy będą wymagały współpracy, pomysłowości, zdecydowania i 
odwagi. Od tego jak zgrany będzie Wasz oddział zależeć będzie finał całej gry. 
Będziecie rywalizować podczas różnych zajęć z:

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

 PAINTBALL 
 WYPRAWY 
 TERENOZNAWSTWO 
 PIONIERKA 
 MUSZTRA  I ZAPRAWY 

PORANNE 
 MASKOWANIE 
 SKRADANIE 
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 

 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE 

AKCJA ADRENALINA

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA  W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1490,00

2 05.08-14.08.2013
12-17 LAT 1490,00

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

PAINTBALL’OWO ODLOTOWO
obóz paintball’owo-rekreacyjny

Odlotowa bitwa na farbiane kulki: zdobycie bazy przeciwnika, „Polowanie na 
Czerwony Październik”, „Przemytnicy” i „Black Jack”, scenariusze gier jak z 
najlepszego filmu akcji, niesamowite wrażenia i sportowa rywalizacja. Nowe 
strategie i nowe scenariusze, ale zadowolenie i radość wciąż te same :-). 
Paintball’owo odlotowo, wyjątkowo :). 

 PAINTBALL 
 TREKKING 
 TERENOZNAWSTWO 
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 

 PAINTBALL’OWO ODLOTOWO

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA  W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1490,00

2 05.08-14.08.2013
12-17 LAT 1490,00

MIEJSCE WYJAZDU/PRZEJAZDU*
CENA ZA TRANSPORT*

PLN

KALISZ 170,00

POZNAŃ 170,00

LUBLIN 170,00

SZCZECIN 200,00

KATOWICE 120,00

KRAKÓW 120,00

ŁÓDŹ 180,00

WROCŁAW 180,00

WARSZAWA 180,00

 TRANSPORT ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM 
WYJAZDU Z DANEGO MIASTA MINIMUM 10 OSÓB!! 

 MIEJSCA I GODZINY WYJAZDU BĘDĄ DOSTĘPNE W BIURZE NA 3-5 DNI 
PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA IMPREZY.

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
BUKOWINA TATRZAŃSKA LATO 2013

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWE:  600 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w grupie. 
Przewidziana liczba kul jest wystarczająca do proponowanych gier 
paintball’owych.
Pozostałe zajęcia: 3,4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WŁASNYCH 
KULEK PAINTBALL’OWYCH PODCZAS OBOZU

 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
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ZAJĘCIA

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

ZAJĘCIA

AKCJA ADRENALINA
obóz paintball’owy z elementami szkoły przetrwania

  
 Dla tych, którzy marzą o byciu komandosem oraz dla tych, którym nie 
przeszkadza minimum snu i maksimum wysiłku :-). Maksymalna będzie też 
rywalizacja: zostaniecie podzieleni na oddziały specjalne, z których każdy będzie 
miał do wykonania określone zadanie: może patrol w lesie, może przeszukanie 
terenu i namierzenie nieprzyjaciela, a może odbicie zakładników z rąk porywaczy? Z 
pewnością możecie liczyć na strach, stres i adrenalinę :-) To będzie face to face z 
własnymi słabościami :-).
  

3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 3 godzin każdy. Czasem może się zdarzyć blok non stop.

Każdy dzień będzie inny i każdy będzie wielką zagadką. Zadania, które wytyczą 
Wam instruktorzy będą wymagały współpracy, pomysłowości, zdecydowania i 
odwagi. Od tego jak zgrany będzie Wasz oddział zależeć będzie finał całej gry. 
Będziecie rywalizować podczas różnych zajęć z:

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

 PAINTBALL 
 WYPRAWY 
 TERENOZNAWSTWO 
 PIONIERKA 
 MUSZTRA  I ZAPRAWY 

PORANNE 
 MASKOWANIE 
 SKRADANIE 
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 

 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 
 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM 

OBOZOWE 

AKCJA ADRENALINA

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA  W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1490,00

2 05.08-14.08.2013
12-17 LAT 1490,00

W CENIE IMPREZY: program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie. 
CENA NIE OBEJMUJE: transportu oraz dodatkowych wizyt w ośrodkowym 
basenie. 

PAINTBALL’OWO ODLOTOWO
obóz paintball’owo-rekreacyjny

Odlotowa bitwa na farbiane kulki: zdobycie bazy przeciwnika, „Polowanie na 
Czerwony Październik”, „Przemytnicy” i „Black Jack”, scenariusze gier jak z 
najlepszego filmu akcji, niesamowite wrażenia i sportowa rywalizacja. Nowe 
strategie i nowe scenariusze, ale zadowolenie i radość wciąż te same :-). 
Paintball’owo odlotowo, wyjątkowo :). 

 PAINTBALL 
 TREKKING 
 TERENOZNAWSTWO 
 TYROLKA 
 ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 ŁUCZNICTWO 
 STRZELECTWO PIŁKA SIATKOWA 
 KOSZYKÓWKA
 UNIHOKEJ 
 BADMINTON 
 PING PONG 
 PIŁKARZYKI STOŁOWE 
 PLAY-OFF 

 PAINTBALL’OWO ODLOTOWO

TURNUS TERMINY WIEK UCZESTNIKÓW CENA  W PLN

1 27.07-05.08.2013 12-17 LAT 1490,00

2 05.08-14.08.2013
12-17 LAT 1490,00

MIEJSCE WYJAZDU/PRZEJAZDU*
CENA ZA TRANSPORT*

PLN

KALISZ 170,00

POZNAŃ 170,00

LUBLIN 170,00

SZCZECIN 200,00

KATOWICE 120,00

KRAKÓW 120,00

ŁÓDŹ 180,00

WROCŁAW 180,00

WARSZAWA 180,00

 TRANSPORT ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM 
WYJAZDU Z DANEGO MIASTA MINIMUM 10 OSÓB!! 

 MIEJSCA I GODZINY WYJAZDU BĘDĄ DOSTĘPNE W BIURZE NA 3-5 DNI 
PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA IMPREZY.

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
BUKOWINA TATRZAŃSKA LATO 2013

ZAJĘCIA PAINTBALL’OWE:  600 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w grupie. 
Przewidziana liczba kul jest wystarczająca do proponowanych gier 
paintball’owych.
Pozostałe zajęcia: 3,4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WŁASNYCH 
KULEK PAINTBALL’OWYCH PODCZAS OBOZU

 BATUT 
 GRY TERENOWE 
 MANIA ŚPIEWANIA 
 QOOLTURKA 
 MIXER  
 ROCKOTEKA  
 SUPER FOTA 
 KINO LETNIE
 OGNISKO z pieczeniem kiełbasek 
 THE END 
 PIERWSZA POMOC 
 SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
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ŚWIADCZENIA

TURNUSY

ŚWIADCZENIA

TURNUSY

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY„STASINDA” OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „STASINDA”

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

BUKOWINA T. BUKOWINA T.



Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, 
tel. 795 128 108,
tel. 608 877 840 


