
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

CAŁY
PROGRAM
W CENIE
IMPREZY

11 LAT
NA RYNKU

PONAD
30 000
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW!!!

120 RODZAJÓW
ZAJEĆ
SPORTOWO
REKREACYJNYCH

JEDYNY W POLSCE
OSRODEK
DLA DZECI
NAJMLODSZYCH

,

,

KADRA
PROFESJONALNA

NAJWYZSZE
STANDARDY
BEZPIECZENSTWA

.

2 strona



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

We wrześniu roku 2010 nasze biuro zostało laureatem

Championa w kategorii „Organizator wypoczynku dla dzieci” To

wspaniałe 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 !!

CHAMPION ROKU

CO NAS WYRÓŻNIA
� 11 LAT DOŚWIADCZENIA
� PASJA – PRACA, KTÓRA NIEUSTANNIE CIESZY I SPRAWIA

SATYSFAKCJĘ.
� JESTEŚMY WŁAŚCICIELEM JEDYNEGO W POLSCE OŚRODKA

DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH 7-12 LAT
� STOSUJEMY PODZIAŁ WIEKOWY UCZESTNIKÓW W

POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH,tak aby dzieci doskonale
bawiły się we właściwych sobie grupach rówieśniczych.

� PONAD 120 RODZAJÓW ZAJĘĆ SPORTOWYCH,
REKREACYJNYCH, ROZRYWKOWYCH

� ZAJĘCIA REALIZOWANE W 4-5 BLOKACH ZAJĘCIOWYCH – W
SUMIE OD 7 DO 10 GODZIN ZAJĘĆ KAŻDEGO DNIA

� KADRA LEGITYMUJĄCA SIĘ DOSKONAŁYMI KWALIFIKACJAMI I
NIEPRZECIĘTNYMI ZDOLNOŚCIAMI PEDAGOGICZNYMI

� 30.000 ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
� STANDARDY PRACY OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH

SZCZEBLACH DZIAŁALNOŚCI I PRZY REALIZACJI WSZYSTKICH
IMPREZ

100% ZORGANIZOWANEGO CZASU,
BEZPIECZEŃSTWA I WASZEGO UŚMIECHU I

NASZEGO ZAANGAŻOWANIA.

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO
Sprawimy, że nie zapomnicie od nas nie tylko dlatego, że

zabawa będzie doskonała, ale także dlatego, że każdy z Was

zabierze ze sobą sunsportowy gadżet  Mogą to być:

� Zatrzymane w kadrze Wasze roześmiane twarze

� czyli
� kolorowe bransoletki
� breloczki
� kubki

� Dyplom uznania ;)
� Sunsportowa teczka do przechowywania gadżetów
� Nagrody i dyplomy dla laureatów zawodów
� Cała plejada gadżetów dla najmłodszych (od

sunsportowych ludków, skarbonek, przez bransoletki,

kolczyki, po naklejki, kolorowanki…)

strona 3

Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.ż
ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinł ń ,
tel. 94 311 58 25,

,tel. 795 128 108
tel. 608 877 840

no TO !!!
ZACZYNAMY

:-) :-) :-)



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

4 strona

OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - MICHASIÓWKA
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, monitorowany 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 4-7 osobowych zlokalizowanych na piętrze nowo wybudowanego
budynku stołówki. Do dyspozycji pozostają jeszcze piękne, nowiutkie domki drewniane
bez łazienek. Strefa socjalna nieopodal. 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,piłkarzyki,tv,
�� plac zabaw,
�� letnie kino,
�� namiot 150m ,2

�� sklepik (napoje niegazowane,lody,słodycze),
�� miejsce na ognisko.

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW
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ŚWIADCZENIA
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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!

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

ZAJĘCIAQUAD'OWE
QUADY – niestety tutaj nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, żeby nie okazała się
sprytniejsza od Was.Do pokonania tor quad`owyno i własne słabości!

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ,

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!AQUA ZORB, EURO JUMPING,
NOWOŚĆ!! GOKARTY, NURKOWANIE, KAJAKARSTWO, PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL ,
SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA, KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO,
GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA , CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI,

ZAJĘCIAEDUKACYJNE - SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-) - POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli
OPOWIADANIA DO OCZU, ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 7*-11 LAT 1290,00 990,00

2 08.07-17.07.2014 7*-11 LAT 1390,00 990,00

3 17.07-26.07.2014 7*-11 LAT 1390,00 990,00

4 26.07-04.08.2014 7*-11 LAT 1390,00 990,00

5 04.08-13.08.2014 7*-11 LAT 1390,00 990,00

6 13.08-22.08.2014 7*-11 LAT 1290,00 990,00

7 22.08-30.08.2014 7*-11 LAT 990,00 890,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

2 08.07-17.07.2014 8*-11 LAT 1590,00 1390,00

3 17.07-26.07.2014 8*-11 LAT 1590,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 8*-11 LAT 1590,00 1390,00

5 04.08-13.08.2014 8*-11 LAT 1590,00 1390,00

6 13.08-22.08.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

7 22.08-30.08.2014 8*-11 LAT 1190,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 8 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

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. 3 lub 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2Pozostałe zajęcia:
godzin każdy.

ZAJĘCIAPAINTBALL'OWO-QUAD'OWE
PAINTBALL – na każdych zajęciach wyruszamy po prawdziwą przygodę. Musicie wykazać się
zdolnościami prawdziwego stratega by przetrwać podczas „farbianych walk”. Wszystkie gry
odbywają się na ogrodzonym polu paintballowym.
QUADY –niestety tutaj też nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, żeby nie okazała się
sprytniejsza od Was.Do pokonania tor quad`owy i własne słabości!
MANEWRY NOCNE – a więc nocna wyprawa po prawdziwą przygodę! Nie martwcie się
ciemność,współpraca,aktywność i pomysłowość okażą się waszymi sojusznikami!
MASKOWANIE–czyli jakprzekonać nieprzyjaciela,że nie istniejemy?
MUSZTRA–hasła: równanie i meldowanie przestaną być tajemnicą :-), a staną się prawdziwie
męską codziennością.
TERENOZNASTWO – posługiwanie się kompasem, umiejętność czytania map, znajomość
terenu to niezbędne umiejętności każdego kierowcyrajdowego i gracza paintball'owego!

ZAJĘCIALINOWE -PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING , GOKARTY,
PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY
TERENOWE, PODCHODY,

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, KARAOKE, MAM TO COŚ, OGNISKO, CHRZEST,
OBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE
SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-) - SEANS BAJKOWY

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

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

ŚWIADCZENIA
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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.
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MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

TURNUS TERMINY
WIEK

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

2 08.07-17.07.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

3 17.07-26.07.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

4 26.07-04.08.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

5 04.08-13.08.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

6 13.08-22.08.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

7 22.08-30.08.2014 8*-11 LAT 1090,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 8 lat!

TURNUSY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

I LIGA
obóz piłkarsko – quadowy

Na początek taktyka gryw 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
poskaczemyna batucie,powspinamysię na sztucznej ściance,popływamy…

Zajęcia: piłka nożna
- codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, około 3-4 zajęć, ok.quady -
1,5 godz. w grupie. 3,4 bloki zajęciowe dziennie odPozostałe zajęcia:
1,5 do 2 godzin każdy.

ZAJĘCIAPIŁKARSKO-QUAD'OWE:
ZAJĘCIA TAKTYCZNE - prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, wybór optymalnego
miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda się też dobry drybling i pełne sprytu
ominięcie przeciwnika.
STRATEGIA MECZOWA – murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy defensywa – a więc jak
zapewnić sukces drużyny :-).
ODPRAWY TRNENERSKIE – omawianie taktyki, najlepszych bramek, przygotowanie strategii
meczowej.
PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – podpatrywanie najlepszych, czyli
technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela
Messi :-).
QUADY – niestety tutaj też nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, żeby nie okazała się
sprytniejsza od Was.Do pokonania tor quad`owyno i własne słabości!

ŚWIADCZENIA

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING, GOKARTY,
PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIAROZRYWKOWE-PIŁKARZYKI STOŁOWE, JASKINIA , CHUSTAANIMACYJNA, KARAOKE,
MAMTO COŚ, OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI ZWAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE-SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)-SEANS BAJKOWY
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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.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

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

ZAJĘCIAPIŁKARSKO-PAINTBALL'OWE:
ZAJĘCIA TAKTYCZNE - prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, wybór optymalnego
miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda się też dobry drybling i pełne sprytu
ominięcie przeciwnika.
STRATEGIA MECZOWA – murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy defensywa – a więc jak
zapewnić sukces drużyny :-).
ODPRAWY TRNENERSKIE – omawianie taktyki, najlepszych bramek, przygotowanie strategii
meczowej.
PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – podpatrywanie najlepszych, czyli
technika i szybkość , wola walki Wayne Rooney'a i piłkarski geniuszCristiano Ronaldo

Lionela Messi :-).
PAINTBALL – wielu z Was marzy o prawdziwej bitwie i o wykorzystaniu wszystkich
podpatrzonych w filmach trików :-) Musicie obrać odpowiednią taktykę, musicie być czujni,
zręczni i szybcy! Sędziowskie oko instruktora wyłapie wszystkie niedozwolone manewry!
Mocne wrażenia i dobra zabawa gwarantowana,a wygrana murowana!

TURNUS TERMINY
WIEK

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

2 08.07-17.07.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

3 17.07-26.07.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

4 26.07-04.08.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

5 04.08-13.08.2014 8*-11 LAT 1490,00 1290,00

6 13.08-22.08.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

7 22.08-30.08.2014 8*-11 LAT 1090,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 8 lat!

TURNUSY

ZAJĘCIALINOWE-PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING, GOKARTY ,
PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE -PIŁKARZYKI STOŁOWE, JASKINIA, CHUSTAANIMACYJNA, KARAOKE,
MAMTO COŚ, OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI ZWAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-) -SEANS BAJKOWY

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

ŚWIADCZENIA
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

STREFA LEGO
dla dziewczynek i chłopców

Młodzi konstruktorzy na start! DamyWam szansę urzeczywistnienia najśmielszych
pomysłów! Zbudujecie centrum ratunkowe, lotnisko, stację benzynową, posterunek policji,
remizę strażacką,warsztat samochodowy i wiele innych miejsc,które stworzą wspaniałe miasto.
Tylko od Was zależy czy zainscenizujecie włamanie do muzeum i zorganizujecie pościg za
złodziejami,czy ugasicie pożar w sklepie zoologicznym i uratujecie ekipę wesołych szympansów
:-). Dziewczynki będą miały okazję wyprawić dla przyjaciółek mieszkających na jednym z
uroczych osiedli kolorowego miasteczka przyjęcie, pomóc im w przygotowaniach do udziału w
szkolnym przedstawieniu albo towarzyszyć im podczas letniego obozu konnego nad jeziorem.
Każdy budowniczy, strażak, policjant musi być silny, odważny i wysportowany. Dlatego
codziennie prócz klockowych zabaw przygotujemy sporą porcję zdrowej rywalizacji, dobrej
zabawy i prawdziwie aktywnego wypoczynku!

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

ZAJĘCIALEGO:
otworzymy przed Wami świat pełen fantazji.Zabawimy się w architektów naszej własnej planety,
a na koniec zaprezentujemynasze dzieło sunsportowej publiczności.

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!AQUA ZORB, EURO JUMPING,
NOWOŚĆ!! GOKARTY , KAJAKARSTWO, PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, SIATKÓWKA
PLAŻOWA, BALONIADA, KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE - SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-) SEANS BAJKOWY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

ŚWIADCZENIA

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 7*-10 LAT 1290,00 1090,00

3 17.07-26.07.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

2 08.07-17.07.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

3 17.07-26.07.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

4 26.07-04.08.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

6 13.08-22.08.2014 8*-11 LAT 1290,00 1090,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 8 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

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
pojedynekna cierpliwość,spryt i spławik :-).

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

ZAJĘCIA WĘDKARSKIE:
SPŁAWIKOWANIE –pilnie obserwuj spławik i czekaj na chwilę,w której zniknie pod wodą! Nie
możeszspuścić zniego oka –nigdynie wiadomo kiedyryba zaatakuje.
GRUNT –największa ryba zawsze siedzi na dnie jeziora.Sprawdzimy,jakie wodne potwory tam
żerują.
SPINNING – zapoluj na drapieżnego szczupaka, który czyha w ukryciu! Sam poczuj się jak
myśliwy i złów jedną znajgroźniejszych ryb w jeziorze.
WĘDKARSKIE ABC –prawdziwy wędkarz musi wiedzieć jak zamontować spławik czy sztuczną
przynętę i jaki jest mu potrzebnysprzęt do złowienia wymarzonej ryby.
Zajęcia obejmują poznanie montowania zestawów do połowu spławikowego, gruntowego,
spinowego.
PRZYNĘTA-ZANĘTA – ryba nie bierze nigdy na pusty haczyk :-) A najlepsza przynęta to taka,
którą sami zrobimy! Poznaj metody wyrobu przynęt i zanęt. Bądź twórcą najlepszej sztucznej
przynęty i odkryj tajnyskładnik,którysprawi,że każda ryba rzuci się właśnie na twój haczyk!
RYBOZNAWSTWO :-) – ryb w jeziorze jest mnóstwo! Każdy wędkarz doskonale zna ich
zwyczaje i dobrze wie,gdzie ich szukać.Wiedza o gatunkach ryb to podstawa.Dowiedz się,jakie
rybyżyją w jeziorze i jaksię zachowują dobierzodpowiednią przynętę oraz łowisko.
WĘDKARSKIE WĘZŁY – czyli jak zawiązać żyłkę, by nie stracić ryby! Dobranie odpowiedniego
węzła to podstawa, aby ryba nie urwała się z haczyka. Zobaczysz jak wiele jest węzłów i
dowieszsię w jakich sytuacjach je stosować.

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING, GOKARTY,
PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)-SEANS BAJKOWY

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

ŚWIADCZENIA
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
obóz taneczny dla dziewczynek

Zapraszamy do naszego sunsportowego świata tańca,gdzie króluje pop,hip-hop i
disco! Stworzymy niepowtarzalne taneczne show, zaprezentujemy fascynujące układy taneczne
oraz barwne kostiumy doskonale współgrające z żywą muzyką. Przedstawimy wyjątkowe,
zapierające dech w piersiach spektakle taneczne, a 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! A ponieważ ciało tancerza powinno być wysportowane będziemy ćwiczyć zwinność
na ściance wspinaczkowej, precyzję w parku linowym, celność podczas łucznictwa, sprężystość
na batucie …

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

ZAJĘCIATANECZNE:
hip- hop, disco, pop, podstawy tańca towarzyskiego, jazzu i baletu :-), czyli wszystko to, co
prawdziwy tancerz umieć powinien. Otworzymy dla Was drzwi do magicznego świata tańca,
zarazimy miłością do niego, przekonamy, że to jeden z najgroźniejszych bakcyli jakie można
połknąć :-).

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING, GOKARTY ,
PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE - SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)-SEANS BAJKOWY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

ŚWIADCZENIA

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 8*-11 LAT 1290,00 1090,00

2 08.07-17.07.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

3 17.07-26.07.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

4 26.07-04.08.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 8*-11 LAT 1390,00 1190,00

6 13.08-22.08.2014 8*-11 LAT 1290,00 1090,00

7 22.08-30.08.2014 8*-11 LAT 1190,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 8 lat!
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 7*-11 LAT 1390,00 1190,00

2 08.07-17.07.2014 7*-11 LAT 1490,00 1290,00

3 17.07-26.07.2014 7*-11 LAT 1490,00 1290,00

4 26.07-04.08.2014 7*-11 LAT 1490,00 1290,00

5 04.08-13.08.2014 7*-11 LAT 1490,00 1290,00

6 13.08-22.08.2014 7*-11 LAT 1390,00 1190,00

7 22.08-30.08.2014 7*-11 LAT 1190,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

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 :-). Będziemy eksperymentować, szukać technik najbardziej Was inspirujących
oraz rozwijać i tak już bogatą wyobraźnię! Spróbujemy odszukać w każdym z was śladów
geniuszu reżyserskiego, malarskiego, zdobniczego, rzeźbiarskiego, rysunkowego, krawieckiego
….Inspiracją może okazać się wszystko: od przyrody,brzegu jeziora,przez rozgwieżdżone,nocne
niebo i oczywiście najnowsze trendymody :-).

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

WCZASYDLAWYOBRAŹNI:
ZAJĘCIALINOWE - PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING, GOKARTY,
PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)-SEANS BAJKOWY

PROGRAMARTYSTYCZNY:
NOWOŚĆ!! SCRAPBOOKING: sztuka dekorowania :-) wykorzystując przeróżne materiały, takie
jak: kartki, kartony, materiały, ścinki starych gazet, wyklejając, doklejając i dorysowując
wykonamyniesamowicie interesujące prace!
NOWOŚĆ!! MASA SOLNA: jak niewiele trzeba żeby wyczarować figurki, zawieszki, „łapacze
wiatru”,ramki i ozdoby.Każdypomysł i każdą fantazję można wcielić w życie.
NOWOŚĆ!! ZABAW SIĘ Z MISTRZEM: damy Wam niepowtarzalną szansę potraktowania
wielkiego malarstwa zprzymrużeniem oka i uzupełnienia dzieł największych mistrzów :-)
NOWOŚĆ!! PAPIEROWAWIKLINA: trochę starych gazet,krótki kursik kręcenia rurek,wyplatania
i … sami zobaczycie cuda na kiju (wiklinie:-)) wychodzące spod waszych rąk!
NOWOŚĆ!!ANIMACJE: kto nie kocha animowanych bajek? Kto nie chciałby realizować własnych
filmów, napisać scenariusza, przygotować scenografii? Dzięki animacji poklatkowej, ożywimy
powstały w naszej wyobraźni świat i wyreżyserujemy nasz własny film! Może zorganizujemy
jego pokazw letnim kinie? Czyznajdzie się wśród nas przyszłyzdobywca Oaskara?
FABRYKA BIŻUTERII: czy Was też ogarnął szał na plecione bransoletki? Kolorowe muliny,
trochę wyobraźni i zręczne dłonie stworzą mały babski raj :-) Ponadto to,co niezmiennie lubicie:
różnokolorowe,filcowe,cekinowe broszki,drewniane lub koralikowe kolczyki i naszyjniki.
TECHNIKI MALARSKIE: akwarela, tempera, pastele olejne i suche oraz malarstwo na szkle, a
żeby nie było tak poważnie :-) przekonamy Was, że prosty biały kubeczek, słoiczek lub filiżanka
przy odrobinie fantazji może stać się fantastycznym przykładem sztuki użytkowej :-), a w
pochlapanych farbą kartkach odnaleźć można niezwykłe obrazy :-). Sprawdzicie też czy da się
malować gąbką,szpachelką albo …… rowerem!!!
MALARSKIE IMPRESJE W PLENERZE – czyli eksplozja Waszego talentu na gigantycznych
malarskich płótnach! Dzięki waszej wyobraźni powstaną wyjątkowe,tęczowe dzieła.
RYSUNEK: ołówkami, grafitami, węglem, tuszem, piórkiem, patykami różnych długości i
kształtów–tak,taknimi teżmożna rysować :-).
TECHNIKI GRAFICZNE: pokażemy Wam, jak z jednej tylko matrycy wykonać kilka odbitek
graficznych. Będziecie mogli poznać różne techniki, takie jak linoryt, monotypia, frotaż i
kalkografia… za tymi trudnym nazwami kryją się techniki dające niezwykle ciekawe efekty
plastyczne.
RZEŹBA: będziemy lepić z gliny, masy papierowej i znanych Wam na pewno, plasteliny i
modeliny.Powstaną lalki,broszki,zwierzaki i co tam ciekawego przyjdzie nam do głowy :-).
TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK: zabawimy się w twórców lalek i kukiełek – może zainspiruje nas
to do stworzenia obozowego teatru lalek?Amoże uszyjemywłasną przytulankę?
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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.
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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 superdziewczyną, 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 ciuchyale przede wszystkim,że uroda to piękna dusza,szczeryuśmiech, szeroka wiedza i
sprawność fizyczna.

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

ZAJĘCIADLADZIEWCZYNEK:
FABRYKA BIŻUTERII: różnokolorowe, filcowe, cekinowe broszki, drewniane lub koralikowe
kolczyki,naszyjniki –babski raj :-).
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – nauczymy się jak zrobić coś z niczego… no prawie z niczego: może
będą to dziewczęce szkatułki na biżuterię albo kuferek na skarby, może pełne uroku i
nastrojowego światła lampiony,a może własnoręcznie wykonane kolczyki,naszyjniki,bransoletki
–oczywiście na każdydzień tygodnia inne :-).
ZAJĘCIA Z SAVOIR VIVRE'U- – czyli zajęcia z bon ton'u (zawsze to łatwiej wymówić :-)). Czy
dobrze wychowanym nazywamykogoś,kto nie zachowuje się jak małpa i kogo nie trzeba chować
do szafy,gdyprzychodzą goście ??? :-) i jaknie zostać małpą … :-) :-)
EKO–ZNACZY MODNIE –moda na ekologię wciąż trwa! Dowiecie się jak każdy z nas może dbać
o przyszłość świata, jak oryginalne mogą ozdoby z kartonu, szkła czy drewna, jak wykorzystać to,
co wydawałobysię jest jużniepotrzebne.
MODA I URODA– jak ładnie pachnieć wanilią,uwaga na słońce –czyli jakim jesteś fototypem :-),
piękna cera,czyli maseczki z truskawek,ogórków i peeling z kaszymanny :-),dbajmyo stopy,bo to
one nas noszą, pielęgnacja włosów oraz warkoczyki, loki czy dredy, a także rudy, czarny, blond,
czyli przymierzamy peruki i sprawdzamy w której jest nam do twarzy :-) i na koniec: kolory dla
brunetek, blondynek i rudych, jak nie stać się ofiarą mody oraz moda dla sportsmenki,
romantyczki,artystki,odważnej,orientalnej …
ZDROWE ODŻYWIANIE – czyli dla pięknej skóry jedz piękne brokuły, okrągły arbuz przypomina:
oj we mnie to sama witamina, jedz warzywa i owoce - zyskasz przez to nowe moce :-) - a więc
dobrze jeść,abydobrze żyć.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:

*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami,zlokalizowanych na piętrze budynku
pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamyo Waszkomfort i zastąpiliśmynamiotydomkami!
ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach 8 osobowych:
dużych,przestronnych i nowych :-),łazienki znajdują się nieopodal w strefie socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 7*-10 LAT 1290,00 1090,00

2 08.07-17.07.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

3 17.07-26.07.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

4 26.07-04.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

6 13.08-22.08.2014 7*-10 LAT 1290,00 1090,00

7 22.08-30.08.2014 7*-10 LAT 1190,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!

ŚWIADCZENIA

PRZEKONAMY WAS, ŻE SPORT TO ZDROWIE, URODA, SIŁA, RADOŚĆ, DOSKONAŁE
SAMOPOCZUCIE….:-)

NOWOŚĆ!! ZAJĘCIAQUAD'OWE -kto powiedział,że dziewczyny nie mogą jeździć na quadzie? A
nawet jeśli spróbował to udowodnimymu jakbardzo się pomylił :-).

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!AQUA ZORB, EURO JUMPING,
NOWOŚĆ!! GOKARTY, PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA
PLAŻOWA , BALONIADA, KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO , GRY
TERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE-SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)-SEANS BAJKOWY
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

1 29.06-08.07.2014 7*-10 LAT 1290,00 1090,00

3 17.07-26.07.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

4 26.07-04.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:

*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami,zlokalizowanych na piętrze budynku
pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamyo Waszkomfort i zastąpiliśmynamiotydomkami!
ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach 8 osobowych:
dużych,przestronnych i nowych :-),łazienki znajdują się nieopodal w strefie socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

HAWAJSKA PRZYGODA
To był pewien wakacyjny,hawajski poranek ….Siedziałyśmy na pustej o tej porze

plaży, przesypywałyśmy między palcami piasek, spoglądałyśmy na wschodzące nad
horyzontem słońce i wsłuchiwałyśmysię w cichyszum oceanu …
-Ciiiiii....słyszysz? –spytałam nagle nieruchomiejąc.
-… melodia … słyszę ją po razpierwszyw życiu…
Przezchwilę wsłuchiwałyśmysię mając nadzieję,że dowiemysię 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 usłyszyprzeżyje 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.Czymożna chcieć czegoś więcej?Awięc do zobaczenia w Sunsportos Hawajos :-)Aloha!

AKTYWNE ZAJĘCIADLADZIEWCZYNEK:
Program:
Hula - wyobraź sobie zachód słońca, bose stopy, plaża, trawiaste spódnice, egzotyczny kwiat w
Twoich włosach i niezwykła muzyka porywająca do tańca. Nauczymy się podstaw tańca hula i
nie tylko :-).
Limbo -nisko,niżej,najniżej :-).Hawajska zabawa znana na całym świecie: przejść pod girlandą
można na różne sposoby,ale może to właśnieTwój sposób będzie najbardziej oryginalny :-).
Węzły hawajskie - piękną biżuterię można zrobić ze wszystkiego, co tylko znajdziemy na
naszych wyspach: kolorowe muszelki,barwne kwiaty,różnokształtne kamyki :-).
Palm drink - a może by tak... słońce.. plaża.. leżak.. i wcześniej zrobiony koktajl w pojemniku z
kokosowego orzecha? Nauczymy się jak zrobić pyszne koktajle ze świeżych owoców oraz jak
przyozdobić stół na domowe uroczystości :-).

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!AQUA ZORB, EURO JUMPING,
NOWOŚĆ!! GOKARTY, PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA
PLAŻOWA, BALONIADA , KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRY
TERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE , ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)- SEANS BAJKOWY

Rafy koralowe - lubisz nurkować? ?Wyławianie kolorowych kamieni, niezwykłych muszelek,
podziwianie naszej oceanicznej flory, a co najważniejsze szukanie podwodnych skarbów!
Oczywiście wyposażeni w maski,fajki i płetwy–istny,sunsportowyprofesjonalizm :-).
Balona bummm - niezwykły taniec z bańkami mydlanymi? Małymi i dużymi! Im więcej tym
lepiej :-) a wszystko w rytm gorących hawajskich rytmów :-).
Park linowy - chodzenie po drzewach niczym Jane z Tarzanem? :-) Z nami to możliwe! Poznamy
miejsca,do których jakdo tej porydostęp miały tylko dzikie zwierzęta.
Mauna Kea - jeden z największych wulkanów na świecie, a gdyby tak zdobyć jego szczyt?? Na
naszej spróbujemy pokonać lęk wysokości! Oczywiście zabezpieczaćściance wspinaczkowej
nas będą linyasekuracyjne i sympatyczny instruktor :-).
Skrzynio-wieża -zbudujemy wieżę sięgającą szczytów najwyższych drzew na wyspie! Gdy tylko
na nią wejdzieszpoczujeszsię jakprawdziwyzdobywca!
Kajakarstwo - z wyspy na wyspę - archipelag hawajski liczy osiem większych malowniczych
wysp,opłyniemyje wszystkie i zobaczmyto,czego oczy innych nie widziały!! :-).
Malowidła naskalne - archeolodzy wciąż odnajdują niezwykłe malowidła w jaskiniach.
Stwórzmy obraz,który przejdzie do historii i być może kiedyś zostanie odnaleziony przez innych
poszukiwaczy??
Modnym być –bluzka,o której dawno zapomniałaś? Spodenki które leżą na dnie szafy? Zabierz
je ze sobą, a zamienią się w kolorowe hawajskie ciuszki! Trochę farby, naklejek, cekinów, głowa
pełna pomysłów,a efektybędą zaskakujące.
Batut -małpi skok -a gdyby zamienić się na chwilę w małą małpkę,która zwinnie przeskakuje z
miejsca na miejsce... Na batucie poćwiczymy zwinne, małpie skoki :-), a możliwości jest
naprawdę wiele!
Łucznictwo - polowanie na dziką zwierzynę? Zaczniemy od czegoś prostszego :-) trochę
treningu i wszyscybędziemytrafiać w sam środek tarczy :-).
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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.
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PIRACKA WYSPA SKARBÓW
NOWOŚĆ!!

OGNIA! Rozległ się ryk bosmana i natychmiast cała burta rozbłysła
pomarańczowo-czerwonym ogniem wystrzałów. Hiszpański galeon próbował walczyć, dokoła
świstały kule i unosił się prochowy dym. Kapitan Bokobrody stał przy sterze z kamienną twarzą,
biło od niego przekonanie,że jego Piraci doskonale wiedzą co robić.Właśnie ruszyli do abordażu.
W Hiszpanach zastygła krew,bo oto przed nimi stał przeklęty okręt - postrach siedmiu mórz! Po
ciężkiej walce Piraci przejęli hiszpańską jednostkę,zdobyli ładownie pełne złota i obrali kurs na
Wyspę Ukrytej Czaszki –miejsce,gdzie znajdowałysię wszystkie skarbyświata...

Poczuj morską bryzę na swej twarzy piracie! Razem z nami pływaj po morzach i
bezkresnych oceanach,gdzie dzień upływa na łupieniu statków i pirackiej przygodzie! Zasiądź w
karczmie i śpiewaj żeglarskie pieśni sławiące wielkie bitwy i opowiadające o złowrogich
okrętach! Odnajdź i pokonaj morskiego potwora strzegącego ukrytego skarbu Azteków! Poznaj
sekret map i znajdźzagubionyskarb!

Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.
PROGRAM PIRACKI :-):
KRYPTOGRAFIA - każdy Pirat umie czytać mapę! To nie tylko kawałek pergaminu, jak na
pierwszy rzut oka może się wydawać! Mapa wskaże drogę tylko temu,kto zna jej sekrety.Pozwoli
Ci ominąć ukryte pułapki i odnaleźć to,czego pragniesz.
TERENOZNAWSTWO -wyspę skarbów znajdzie tylko ten,kto potrafi posługiwać się kompasem!
Bez tego nigdynie odnajdzieszdrogi powrotnej i nie zgubisz się w gęstej mgle!
WĘZŁY -na łajbie jest pełno lin.Każdy Pirat musi umieć się z nimi obchodzić,zawiązać wszystko,
czyli od sznurówek po węzeł gordyjski A więc nie daj się zaplątać - wiązanie węzłów i ich
zastosowania.
METEOROLOGIA - nadciąga sztorm, czy to tylko letni wietrzyk? Znajomość pogody to podstawa
na morzu! Przewidywanie pogody i czytanie zchmur.
WYSPA SKARBÓW - ukryj swoje złoto i skarby przed innymi rabusiami. Ładuj kufer i płyń do
sekretnej pirackiej kryjówki,omiń morskiego potwora i uniknij podwodnych pułapek.Kajakowo-
łódkowa wyprawa.
SZANTY – co to za żegluga w ciszy? Niech zabrzmią pieśni pirackie o wyprawach i pięknych
syrenach! KażdyPirat chętnie słucha morskich opowieści,poznaje i śpiewa żeglarskie pieśni.
ZAGINIONA ATLANTYDA – podmorskie miasto pełne syren, które od wieków przyciągało
żeglarzyswoim bogactwem.Ten,kto je odnajdzie zyska sławę i uznanie…
WŁADCA MÓRZ I OCEANÓW – Neptun włada morzem i od niego zależą pomyśle wiatry i
złowrogie sztormy! Zbuduj posąg na jego cześć,byudobruchać rozgniewane wody.

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO–REKREACYJNE -EURO JUMPING, GOKARTY, PŁYWANIE –PLAŻOWANIE
- KĄPIEL, KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA, KOSZYKÓWKA, BATUT,
ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, GRYTERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE,ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)- SEANS BAJKOWY

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

ŚWIADCZENIA

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

2 08.07-17.07.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

3 17.07-26.07.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

4 26.07-04.08.2014 7*-10 LAT 1390,00 1190,00

7 22.08-30.08.2014 7*-10 LAT 1190,00 990,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

INDIAŃSKA PRZYGODA
NOWOŚĆ!!

Krwawa Strzała ujrzał na horyzoncie białe skrzydła dziwnych łodzi, podniósł
okrzyk ku wigwamom, wiedział że zbliża się niebezpieczeństwo …. Kiedy na brzegu krainy
przodków ujrzał Blade Twarze mocniej zacisnął rękę na łuku, drugą sięgając strzały z kołczana.
PrzecieżBladaTwarz jest chciwa i zła…..
-Słyszysz? -rzekła Biała Sowa.
-Nie,co to było?
-Wojenne bębnygrzmią!
Indianie rzucili pełne kosze owoców i czym prędzej popędzili ku wiosce. Muzyka dudniących
bębnów miała tylko jedno znaczenie i zawsze napełniała serca niepokojem, ale także dumą i
uniesieniem…..

Przeniesiemy się do sunsportowej krainy dzikiej prerii, gdzie władza
Czerwonoskórych rozciąga się szeroko,a codzienne życie w harmonii z przyrodą hartuje,stawia
wyzwania i wyznacza kolejne cele. Przemierzymy wiele mil w poszukiwaniu ziół, by zgłębić
dawną, szamańską sztukę przygotowywania magicznych wywarów. Może przy okazji
odnajdziemy zaginioną wioskę? Galopujący Mustang melodią przekazywaną przez Indian z
pokolenia na pokolenie przywoła duchyprzodków,a SzalonyByk stworzyz nami potężny totem,
którychronić będą duchynaszej krainy.Wypełnimytajemną misję,której domagają się bogowie,
misję pełną niebezpieczeństw i przygód…

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

Łucznictwo - łuki i strzały Indianie robili samodzielnie. My także, jak prawdziwi mężczyźni,
zrobimyłuki oraznauczymysię strzelać.Wszystko pod czujnym okiem instruktora Sokole Oko.
Zielarstwo - poznamy tajemnice zbierania ziół,które mogą służyć leczeniu ran lub takich które
upiększą squo :-) lub takich,które dodadzą wigoru każdemu Czerwonoskóremu :-).Znajdziemy
także takie,którymi doprawić można przeróżne potrawylub przyrządzić doskonałe napoje.
Indiańskie danie - głodny? W lesie? Jest metoda! Las to prawdziwa spiżarnia, z której trzeba
umieć korzystać!
Tropienie - nie wiesz czy to wilk czy zwykły pies? Poczuj się niczym drapieżnik i poznaj metody
tropienia i rozpoznawania śladów,czyli jakczytać to,co zostało odciśnięte na ziemi!
Barwy dnia, barwy nocy - każdy Indianin musi umieć stać się niewidzialnym! I nie będzie to
żadna magia lub czapka niewidka! Nauczymysię znikać niczym cień i rozpływać jakmgła.
Indiańska Wioska - niepowtarzalna okazja przeżycia nocy w prawdziwym Indiańskim
Wigwamie! Zbudujemy sobie schronienie, tak aby było ciepło i przytulnie jak w domu :-)!
Spędzimy noc pod gwiazdami wsłuchując się w dźwięki natury :-).Budowa wigwamu i sen pod
czujną opieką instruktora Bezpieczna Przystań.
Gra na bębnach - „niech wojenne bębny grzmią” … Zasiądziemy przy ogniu, chwycimy
instrumenty, wyzwolimy siłę emocji, odegramy sunsportowe melodie i usłyszymy moc
otaczających nas dźwięków.
Znaki dymne, wróżenie - świat bez telefonów? Tak, kiedyś były inne sposoby komunikacji!

ZAJĘCIASPORTOWO–REKREACYJNE- AQUAZORB, EURO JUMPING , GOKARTY, PŁYWANIE –
PLAŻOWANIE - KĄPIEL , SIATKÓWKA PLAŻOWA, BALONIADA , KOSZYKÓWKA, BATUT, GRY
TERENOWE, PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
OGNISKO, CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI Z WAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)- SEANS BAJKOWY

Poznamy tajniki mówiących chmur i nauczymy się odczytywać to, co innym wydaje się zwykłym
dymem!
Park linowy- chodzenie po drzewach? Podniebne miasteczko? Z nami to realne! Przemierzymy
korony drzew ścieżkami pełnymi pułapek! Oczywiście wszystko w towarzystwie instruktora
Wielka Sekwoja :-).
Ścianka wspinaczkowa - nie raz Indianom przyszło zdobywać górskie szczyty! Zaczniemy od
treningu i udowodnimy, że potraficie wspinać się po pionowej ścianie niczym King-Kong!
Zdobędziemy szczyt wieży i sięgniemy po ukryte tam sunsportowe skarby! Zabezpieczać nas
będą linyasekuracyjne oraz instruktor Wijącywąż :-).
Wyprawa czółnem - ,wypełnimy specjalną misję odkryjemy nieznane lądy, zapuścimy się w
odległe krainy, na których stopa człowieka jeszcze nigdy nie stanęła! To będzie fantastyczna
wyprawa kajakowa, na którą oprócz plemiennych towarzyszy zabierzemy indiański ekwipunek,
którypozwoli rozbić obozowisko.
Skrzynio-wieża- zbudujemywieżę sięgającą szczytów drzew!Amoże i chmur? Gdystaniemyna
jej szczycie poczujemysię jakwładcyświata!
Zdobnictwo - to nie tylko damskie zajęcie! Zdobnictwo odzieży i broni było codziennym
zajęciem Indian! Sprawimy by Wasze łuki nie był zwykłymi łukami, by Wasze stroje zauroczyły
piękne squo,a pióropusze przyprawiły inne szczepyo zazdrość :-).
Podchody - przyda się wiedza zdobyta przy okazji tropienia Bladych Twarzy! Podążymy ich
śladem byodkryć co knują! Zaalarmuj wioskę i wykaż się męstwem! Ukryj się w cieniu i pozostań
niewidoczny dla Bladych Lic.To będzie fascynująca gra terenowa,którą rozpoczniemy o świcie,a
skończymypo zmroku :-).
Harcowanie - życie czerwonoskórych to nie tylko codzienna praca,ale także doskonała zabawa!
Poznamy mnóstwo sunsportowych zabaw na świeżym powietrzu, które wymagają od nas dużo
ruchu orazdobrej pracyw zespole! Wstań do konkurencji byzmagać się z innymi!
Zaginione miasto chmur - nie raz zdarzyło się,że wioska czerwonoskórych zostaje napadnięta i
zniszczona! Wyruszymy na pełną przygód wyprawę w poszukiwaniu sprawców! Odnajdziemy
zaginione miasto,schwytamybestie i przywrócimynaszej wiosce harmonię.

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

ŚWIADCZENIA
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

PRZYGODA KOMANDOSA
obóz survivalowo-paintball'owo-quad'owy

NOWOŚĆ!!
PADNIJ! Zduszony rozkaz zmroził im krew w żyłach.Żołnierze rzucili się na ziemię i

zastygli w bezruchu bez zbędnych pytań. Wiedzieli, że jedyne, co zapewnia im przetrwanie to
dobry kamuflaż. Wrogi patrol przeszedł obok… Po chwili oddział rozpłynął się w nocnym lesie
niczym mgła, zmierzając według wskazań mapy do ukrytej bazy. Droga robiła się coraz bardziej
niebezpieczna. Zdecydowali oszukać przeciwnika i przejść linami ukrytymi w koronie drzew.
Wszystko odbyło się bez najmniejszego szelestu. Dostępu do bazy broniła pionowa kamienna
ściana. Komandosi wspięli się na jej szczyt, by nadać zaszyfrowaną wiadomość do sztabu. Misja
zakończona!

Wyrusz z nami na tajną misję! Zostań komandosem, naucz się radzić sobie w
każdych warunkach i stawać się niewidzialnym, gdy tylko zechcesz! Używaj sekretnych kodów,
które tylko Ty i Twoi żołnierze będziecie umieli rozszyfrować! Opanuj sztukę wspinaczki oraz
poruszania się w terenie, tak abyś zawsze potrafił odnaleźć swój oddział. Jednostki specjalne,
takie jak nasza, szkolone są do precyzyjnego i cichego działania! Zadziw wszystkich swoją
zaradnością i instynktem bojowym!

Zajęcia paintball'owo-quadowe: paintball 250 kul, około 2-3 zajęć, ok. 1,5 godz. w grupie,
quady: ok.2-3 zajęć,ok.1,5 godz. w grupie.
Pozostałe zajęcia, w tym zajęcia survivalowe: 3 lub 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2
godzin każdy.W trakcie imprezyprzewidujemydo 2 wyjść poza teren obozu.

ZAJĘCIASURVIVALOWE:
KRYPTOGRAFIA –mapa to podstawa zarówno w lesie jak i na każdym wrogim terenie! Bez niej
nie odnajdziesz swojego oddziału, nie dotrzesz do celu! Mapa pomoże Ci także odnaleźć się na
wakacjach czyw nowym mieście.Poznanie mapy,czytanie i rysowanie,poruszanie się zmapą.
MASKOWANIE – mówi się, że komandosi są niewidzialni. Oni po prostu nie chcą być widziani!
Sztuka kamuflażu to podstawa każdego działania bez względu na miejsce i warunki. W lesie
zawsze trzeba się umieć ukryć przed wrogim patrolem. Maskowanie, typu kamuflażu metody
ukrycia.
SKRADANIE – co z tego, że nas nie widać, gdy nas słychać! Umiejętność poruszania się w
absolutnej ciszy urosło do rangi sztuki! Techniki podchodów, elementy skradania i cichego
poruszania.
TERENOZNAWSTWO – odczytywanie i sporządzanie , posługiwanie się ,map kompasem
wyznaczanie azymutu.

KRYPTOLOGIA – wiadomość ściśle tajna! I już każdy żołnierz wie, co to oznacza. Nikt nie może
dowiedzieć się, co zawiera sekretny meldunek, bez względu na to, czy to list do kolegi czy do
sztabu! Szyfrowanie wiadomości,metodykomunikacji.
PIONIERKA – żołnierzu podstawą obrony jest dobry okop! Czy jest to bitwa z wrogiem czy
jedynie kamuflaż zawsze musisz umieć zbudować sobie dobrą bazę: czasem podziemny bunkier,
czasem schronienie na drzewie! Zajęcia zpionierki i saperki.
MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE –zaczynamy od 10 pompek,a pod koniec obozu nie mamy
problemu ze zrobieniem 100 pompek :-).
WYPRAWY - wielogodzinne wyprawy, zadania wyznaczone przez instruktorów będą wymagały
współdziałania zespołu, integracji, wyznaczenia przywódcy i przetrwania często w trudnych
warunkach.
TOR PRZESZKÓD - poligon to podstawa! To tutaj będziemy przygotowywać się do naszych
sekretnych misji.Podejmij
TECHNIKI LINOWE – każdy komandos musi czasem przeprawić się przez jakieś wąwozy czy
rzeki. Jak wiemy,najlepiej jest działać razem,ale po co narażać całą grupę na skąpanie w zimnej
rzece. Wystarczy, że jedna osoba przejdzie na drugą stronę i wybudujecie najprostszy most
linowy.W trakcie trwania obozu nauczycie się równieżpodstawowych węzłów.
PARKLINOWY –pokonacie mosty linowe,sieci pajęcze i nie przerazi Was zjazd kolejką tyrolską.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – wystarczy jeszcze kilka kroków, a zdobędziesz najwyższy szczyt.
Świat z tej wysokości jest naprawdę piękny,aTybędzieszdumny,że udało Ci się pokonać strach!
SKRZYNKI –pionowa ściana broniąca dostępu do bazy.
PODSTAWY SURVIVALU – wyobrażasz sobie co by się stało, gdybyś się zgubił w lesie i musiał
zostać w nim na noc, albo nawet na kilka dni? Każdy człowiek chce być odnaleziony, ale
Komandos nie zawsze może sobie na to pozwolić.Dowiesz się,co jest najważniejsze w survivalu,
w jaki sposób rozpalić ognisko bez użycia zapałek, jak filtrować wodę, czy można zrobić
prowizorycznykompas…
TAKTYKI I SZYKI – dowiecie się co to jest Taktyka Czarna, Zielona i Czerwona. Nauczycie się
poruszać odpowiednim szykiem tak,abyzaskoczyć przeciwnika.
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – co tu dużo mówić… ;) Właściwie chodzi o to, aby nic nie
mówić.Czyli porozumiewanie za pomocą podstawowych znaków wojskowych.
PAINTBALL – ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy paintball'owy
poligon.Jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział.Każdy zWas będzie mógł się przekonać jak
ważne jest maskowanie,czyli sztuka bycia niewidzialnym na terytorium wroga.
QUADY – niestety tutaj też nie da się odpocząć. Musicie być czujni, uważni i szybcy żeby
okiełznać tę 4 kołową maszynę.
KAJAKARSTWO – komando foki działają z wody! Jednostki specjalne radzą sobie w każdych
warunkach i woda im nie straszna!

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD

STOŁÓWKĄ Z ŁAZIENKAMI**

CENA W PLN
DOMKI BEZ ŁAZIENEK***

2 08.07-17.07.2014 9*-11 LAT 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 9*-11 LAT 1390,00 1190,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 9 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:

*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

**NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! nieustannie dbamy o Wasz komfort i zastąpiliśmy namioty
domkami! ale cena pozostaje namiotowa :-) niska i atrakcyjna :-) zamieszkacie w domkach
8 osobowych: dużych, przestronnych i nowych :-), łazienki znajdują się nieopodal w strefie
socjalnej.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

ŚWIADCZENIA

POZOSTAŁE ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - EURO JUMPING, PŁYWANIE –
PLAŻOWANIE -KĄPIEL, SIATKÓWKAPLAŻOWA, KOSZYKÓWKA, BATUT, GRYTERENOWE

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA,KARAOKE, MAM TO COŚ, OGNISKO, CHRZEST OBOZOWY,
WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI ZWAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE- SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE,ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)- SEANS BAJKOWY
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW

TURNUSY
TURNUS TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD STOŁÓWKĄ Z

ŁAZIENKAMI**

1 29.06-08.07.2014 8*-11 LAT 1490,00

2 08.07-17.07.2014 8*-11 LAT 1690,00

3 17.07-26.07.2014 8*-11 LAT 1690,00

4 26.07-04.08.2014 8*-11 LAT 1690,00

5 04.08-13.08.2014 8*-11 LAT 1690,00

6 13.08-22.08.2014 8*-11 LAT 1490,00

7 22.08-30.08.2014 8*-11 LAT 1290,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 8 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra,
ubezpieczenie NNW, opieka medyczna,
Zakwaterowanie:
*uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze
budynku pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

KONNA PRZYGODA
obóz konny dla dzieci

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.

ZAJĘCIAKONNE:
jak opiekować się koniem, gdzie stanąć żeby nie musieć się „spotkać” z jego podkową :-), jak
siodłać, karmić i na koniec najfajniejsze i najbardziej oczekiwane: jak jeździć na koniu !!
Codziennie zajęcia z jazdy konnej: lonża, maneż, jazda terenowa – dostosowana do stopnia
zaawansowania.

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI, PAJĘCZA SIEĆ,

ZAJĘCIASPORTOWO–REKREACYJNE- NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING , GOKARTY,
KAJAKARSTWO,PŁYWANIE –PLAŻOWANIE -KĄPIEL, SIATKÓWKAPLAŻOWA,BALONIADA,
KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO,STRZELECTWO,GRYTERENOWE,PODCHODY

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ, OGNISKO,
CHRZESTOBOZOWY,WIELKI FINAŁ,POCZTÓWKI Z WAKACJI,

ZAJĘCIAEDUKACYJNE-SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE,ZABAWY INTEGRACYJNE,

ZAJĘCIARELAKSACYJNE :-)-SEANS BAJKOWY

ŚWIADCZENIA
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
GIEWARTÓW LATO 2014

MIEJSCE WYJAZDU/PRZEJAZDU*
CENA ZA TRANSPORT*

PLN

KALISZ 120,00

POZNAŃ 120,00

ŁÓDŹ 170,00

WARSZAWA 170,00

WROCŁAW 170,00

KATOWICE 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.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, 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 (2 pokoje mają wspólną łazienkę), zlokalizowanymi na
piętrze budynku stołówki.

CENANIE OBEJMUJE: transportu.

WCZASY RODZINNE
To oferta dla tych z Państwa,którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom podczas

ich pierwszych kroków w zdobywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia obozowego. W tej
opcji opiekunowie korzystają z oferty: Wczasy rodzinne, a dziecko z dowolnie wybranego
obozu (patrz obozy sportowo-rekreacyjne w Giewartowie). 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
:-) zorganizujemyognisko zkiełbaskami 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, jakdobrze się bawią,jaknawiązują fajne przyjaźnie :-).
Michasiówka,słońce i MY czekamy!

TURNUS TERMINY
WIEK

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMEK

7 22.08-30.08.2014 1-100+ LAT 1100,00

MOJE PIERWSZE WAKACJE
To szczególna oferta dla tych 7-10-latków, 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 :-)!

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

TURNUS TERMINY
WIEK

UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI, POKOJE NAD STOŁÓWKĄ Z

ŁAZIENKAMI**

2 08.07-17.07.2014 7*-10 LAT 1390,00

4 26.07-04.08.2014 7*-10 LAT 1390,00

5 04.08-13.08.2014 7*-10 LAT 1390,00

7 22.08-30.08.2014 7*-10 LAT 1190,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 7 lat!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: program, wyżywienie 4xdziennie, kadra, ubezpieczenie
NNW,opieka medyczna,
zakwaterowanie:

**uczestnicy zakwaterowani są w domkach drewnianych jednopokojowych 5,6 osobowych z
łazienkami lub w domkach typu studio (drewnianych lub murowanych) 7-9 osobowych z
łazienkami lub w pokojach 4-7 osobowych z łazienkami, zlokalizowanych na piętrze budynku
pięknej,klimatycznej stołówki (dwa pokoje 4 i 5 osobowymają wspólną łazienkę).

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

ZAJĘCIALINOWE- PARKLINOWY, ŚCIANKAWSPINACZKOWA, PAJĘCZASIEĆ

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!EURO JUMPING, GOKARTY,
ŁUCZNICTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA , BALONIADA , BATUT, PODCHODY, PŁYWANIE –
PLAŻOWANIE -KĄPIEL

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MAM TO COŚ,
CHRZESTOBOZOWY, WIELKI FINAŁ, POCZTÓWKI ZWAKACJI

ZAJĘCIAEDUKACYJNE-SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-) - POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli
OPOWIADANIADO OCZU ZASYPIANIA,SEANS BAJKOWY

MICHASIÓWKA - GIEWARTÓW
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

NOWY DWOREK

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

Ośrodek Wypoczynkowy Nowy Dworek położony jest wśród zielonych
lasów,w sercu pojezierza lubuskiego,tużnad 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.

Mieszkamywśród sosnowego lasu:
-w drewnianych domkach 6 osobowych zpełnym 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. Strefa socjalna w
pawilonach.

NOWY DWOREK
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Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

NOWY DWOREK

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
To będzie prawdziwy Off-Road Drive i prawdziwie brawurowa rozgrywka

paintball'owa! Jazdy 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 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.

QUADY – nasza quad'owa flota na pewno przypadnie Wam do gustu – 150 koni „pod maską”
mechanicznych i napęd na cztery koła! Dla miłośników przeciążeń strome wzniesienia i
dynamiczne zjazdy,dla wielbicieli ostrej jazdy deszcz,błoto i kilkumetrowe kałuże.Musicie być
czujni, uważni i szybcy żeby okiełznać tę 4 kołową maszynę. Quady dostosowane do wieku i
wzrostu uczestników, a także umiejętności. Jazdy na torze i rajdy w lesie odbywają się zawsze
pod opieką instruktora.Czasami ze względu na serwis lub niesprzyjającą pogodę zajęcia mogą
być skumulowane.
PAINTBALL – ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy paintball'owy
poligon.Wspólnie zbudujemy warownie,okopy i zasieki! Scenariusze gier są elastyczne i mogą
być modyfikowane zarówno przez sędziów, jak i graczy. Jak „zdobywać flagę”, wydostać się z
„trójkąta bermudzkiego”, czy ochronić prezydenta dowiecie się już na polu. Wszystkie gry
paintball'owe odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym obszarze. Tam
jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. Każdą drużyną na polu walki i każdym
poskramiaczem czterech kółek opiekują się instruktorzy odpowiedzialni za sędziowanie,
bezpieczeństwo,a także obsługę techniczną sprzętu.
MASKOWANIE czyli sztuka bycia niewidzialnym na terytorium wroga.-

ŚWIADCZENIA

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

CENA W PLN
NAMIOT****

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

2 08.07-17.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1590,00 1490,00 1390,00

6 13.08-22.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00
*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

**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.Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ZJAZD TYROLSKI , PAJĘCZA SIEĆ, SKRZYNKI , ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY,
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO,
ROWERY GÓRSKIE, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF,
BATUT, GRATERENOWA

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO, THE END

NOWY DWOREK
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

CENA W PLN
NAMIOT****

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1190,00

2 08.07-17.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1190,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1190,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1190,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1190,00

6 13.08-22.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1190,00
*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

**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.Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

OBÓZ WODNO-QUADOWY
Fantastyczny pomysł dla prawdziwych poszukiwaczy przygód,dla dziewczyn i dla

chłopaków! Park linowy? Ścianka wspinaczkowa? Odjazdowe quady? 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 aktywnywypoczynek!

Zajęcia: 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzinykażdy.
Zajęcia quad'owe: 2 zajęcia,od 1,5 –2 godzin w grupie.

ZAJĘCIAWODNO-REKREACYJNE
AQUA ZORB –wbrew pozorom wcale nie musi być mokro! Wodna kula zwana waterball nie ma
hamulców :-) ale nie obawiajcie się! Będziemy Was asekurować! Aby chodzić po wodzie :-)
trzeba mieć niezłyzmysł równowagi,trochę śmiałości i mnóstwo energii.
KAJAKARSTWO - żadnego reżimu treningowego! Kilka słów teorii, kilka wskazówek i
wyruszamyw krótki rejsikpo jeziorze.
PIŁKA WODNA – połączenie wytrzymałości i techniki najlepszych pływaków z piłkarską
kreatywnością w rozgrywaniu akcji i umiejętnością walki o piłkę!
KOSZWODNY – wcale nie musicie umieć pływać,a jedynie doskonale trafiać do celu!
NURKOWANIE – zanim obejrzycie wraki na dnie Bałtyku może warto wypróbować ABC, czyli
płetwy, maskę i fajkę. Poznacie podstawowe techniki nurkowania, a później już tylko nurkowe
safari,wraki,koralowce lub skaliste wybrzeża ;)
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI – opis zgodny z Waszymi
wyobrażeniami :-).

ZAJĘCIAQUAD'OWE
NOWOŚĆ!! QUADY – pozostając w temacie wody… jazda „na mokro” także jest możliwa :-).
Pokonanie błotnych torów i gigantycznych kałuż spowoduje, że woda to będzie light motive
tego obozu! Przede wszystkim jednak pokonać musicie własne obawy, a potem to już zostaje
tylko doskonała zabawa!

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY , ZJAZD TYROLSKI , PAJĘCZA SIEĆ , SKRZYNKI, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - 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, GRATERENOWA

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO, THE END

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

ŚWIADCZENIA

NOWOŚĆ!!
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

CENA W PLN
NAMIOT****

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

**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.Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

OBÓZ WĘDKARSKI NOWOŚĆ!!
Przez cały rok, siedząc w ławce, i na matematyce i na fizyce, marzysz sobie o

zacisznym miejscu nad jeziorem,by móc złowić super sztukę :-), a one wszystkie w komplecie,w
naszym jeziorze,już terazczekają na Ciebie…
Zabierz ze sobą wędkę lub wędki, jeśli nie masz własnej skorzystasz z naszego sprzętu. My
zapewnimy wszystkie niezbędne zezwolenia oraz profesjonalną opiekę instruktora. Teraz już
tylko złowisz,buziakna drogę i ryba trafia do jeziora,czyli wędkowanie No kill.

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

ZAJĘCIA WĘDKARSKIE:
ABC WĘDKARZA: wędki, spławiki, przynęty, kołowrotki, stołeczki i okulary słoneczne :-), czyli
ekwipunekprawdziwego wędkarza czas rozpoznać.
SPŁAWIKOWANIE – pilnie obserwuj spławik i czekaj na chwilę, w której zniknie pod wodą! Nie
możeszspuścić zniego oka –nigdynie wiadomo kiedyryba zaatakuje.
GRUNT – największa ryba zawsze siedzi na dnie jeziora. Sprawdzimy, jakie wodne potwory tam
żerują.
SPINNING – zapoluj na drapieżnego szczupaka, który czyha w ukryciu! Sam poczuj się jak
myśliwy i złów jedną znajgroźniejszych ryb w jeziorze.
PRZYNĘTA-ZANĘTA–ryba nie bierze nigdyna pustyhaczyk :-)Anajlepsza przynęta to taka,którą
sami zrobimy! Poznaj metody wyrobu przynęt i zanęt.Bądź twórcą najlepszej sztucznej przynęty
i odkryj tajnyskładnik,którysprawi,że każda ryba rzuci się właśnie na twój haczyk!
RYBOZNAWSTWO :-) –ryb w jeziorze jest mnóstwo! Każdy wędkarz doskonale zna ich zwyczaje
i dobrze wie,gdzie ich szukać.Wiedza o gatunkach ryb to podstawa.Dowiedz się, jakie ryby żyją
w jeziorze i jaksię zachowują dobierzodpowiednią przynętę oraz łowisko.
WĘDKARSKIE WĘZŁY – czyli jak zawiązać żyłkę, by nie stracić ryby! Dobranie odpowiedniego
węzła to podstawa,aby ryba nie urwała się z haczyka.Zobaczysz jak wiele jest węzłów i dowiesz
się w jakich sytuacjach je stosować.

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ZJAZD TYROLSKI, PAJĘCZA SIEĆ, SKRZYNKI, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY,
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO,
ROWERY GÓRSKIE, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF,
BATUT, GRATERENOWA

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO,THE END

ŚWIADCZENIA
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

6 13.08-22.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

**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

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

OBÓZ ARTYSTYCZNY
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,mijamydzieła sztuki.Czasem jednak i dusza odpocząć musi :-
),a zaangażować trzeba ciało … w zajęcia linowe,wodne,drużynowe …

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

PROGRAMARTYSTYCZNY:
EKOTORBY: EKOTORBĘ!bądźekologiczna i modna! Zaprojektuj i wykonaj niepowtarzalną
PROJEKTOWANIE BIŻUTERII: zainspirujemy się najnowszymi trendami i będziemy pleść
kolorowe,mulinowe,rzemykowe bransoletki.
NOWOŚĆ!! PROJEKTANCI MODY: :-) pokażemy Wam, jak sprawić, aby zwykły t-shirt zmienił się
w oryginalny i jedynyw swoim rodzaju gadżet :-). Wykorzystamytechnikę transferu.
TECHNIKI MALARSKIE: akwarela,tempera,pastele olejne i suche orazmalarstwo na szkle.
NOWOŚĆ!!WIELKIE FORMATY: istne malarskie szaleństwo inspirowane dziełami Mistrzów.
NOWOŚĆ!! LABOLATORIUM KOLORU: sami spróbujemy w naszej obozowej pracowni
wyprodukować farby o niespotykanych kolorach. Udowodnimy Wam, że wystarczą do tego olej,
trochę jajek i kolorowe barwniki.
NOWOŚĆ!! PLENER MALARSKI: ze sztalugami pod pachą udamy się w teren, gdzie wykonamy
szkice przyrody,architektury,krajobrazu.
RYSUNEK: ołówkami, grafitami, węglem, tuszem, piórkiem, patykami różnych długości i
kształtów–tak,taknimi teżmożna rysować :-).
COLLAGE (kolaż): wykorzystując przeróżne materiały, takie jak: kartki, kartony, ścinki starych
gazet,wyklejając,doklejając i dorysowując wykonamyniesamowicie interesujące prace!
TECHNIKI GRAFICZNE: pokażemy Wam, jak z jednej tylko matrycy wykonać kilka odbitek
graficznych. Będziecie mogli poznać różne techniki, takie jak linoryt, monotypia, frotaż i
kalkografia… za tymi trudnym nazwami kryją się techniki dające ciekawe efektyplastyczne :-).
RZEŹBA: będziemy lepić z gliny, masy papierowej i, znanych Wam na pewno, plasteliny i
modeliny.Powstaną lalki,broszki,zwierzaki i co tam ciekawego przyjdzie nam do głowy :-).
Czekają naWas zajęcia znastępujących dyscyplin sportowych:

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ZJAZD TYROLSKI, PAJĘCZA SIEĆ, SKRZYNKI, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY,
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO,
ROWERY GÓRSKIE, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF,
BATUT GRATERENOWA,

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO, THE END

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

ŚWIADCZENIA
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

2 08.07-17.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

**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

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

FOTOART
obóz fotograficzno-rekreacyjny
Fotografia - Twoja pasja. Interesujesz się fotografią, chcesz umieć kadrować i wyłowić z
otoczenia „to coś” zabierz swój aparat (może to być najprostszy model ), a my pokażemy Ci jak*
skomponować obraz fotograficzny, wykorzystać światło w budowaniu nastroju i plastyki
obrazu. Ekspozycja, przysłona i czas naświetlania przestaną być tajemnicą, a staną się
przepustką do najdoskonalszych kadrów.Chcesz mieć własne portfolio lub album z unikalnymi
zdjęciami plenerowymi musiszwybrać się znami na ten pełen pasji i wyzwań obóz.

* Aparat fotograficzny – na obóz możesz zabrać najprostszy cyfrowy aparat fotograficzny,
nawet ten w telefonie komórkowym. Jeśli jest to wartościowa lustrzanka i obiektywy
koniecznie ubezpieczcie sprzęt na okres obozu.

Zajęcia foto: 1 lub 2 razydziennie od 1,5 –3 godzin.
Pozostałe zajęcia: 3,4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

PROGRAM FOTOGRAFICZNY:
ABC FOTOGRAFII: trzymasz aparat w ręku i zastanawiasz się jak ze zwykłego zdjęcia zrobić
dzieło sztuki. Poznasz techniczne aspekty fotografii: kilka słów o przysłonie, ekspozycji,
ogniskowej, zasadzie złotego podziału. Nauczymy się pracy z najważniejszym partnerem
fotografii: światłem -ten sam kadr,to samo ujęcie –zupełnie innyefekt.
PLENERY FOTOGRAFICZNE: wybierzemy się na plenery fotograficzne mierząc się z takimi
tematami jak: obozowo-sunsportowo,krajobraz po zachodzie słońca,czego nie widać,słońce w
wodzie, krajobraz niebanalny, im dalej tym bliżej, piękny on, piękna ona :-), czarno-biały świat,
kształty i kolory.
FOTOALBUM: minuty, godziny, a nawet dni będą wypełnione pogonią za najwspanialszym
kadrem.Na koniec naszej fotograficznej przygody każdy z Was wybierze kilka najpiękniejszych
zdjęć,które trafią do przygotowanego specjalnie dla Was Fotoalbumu.
KONKURSY FOTO: Nr 1 - podczas obozu wybrane przez Was dowolne zdjęcie będzie brało
udział w konkursie na Facebooku.Autorzy zdjęć z największą ilością lajków zostaną nagrodzeni.
Nr 2 –zdjęcia z cyklu obozowo-sunsportowo będą poddane ocenie :-).Subiektywne oko kadry
wyłowi 3 najlepsze fotografie.W nagrodę zamieścimy je w materiałach reklamowych Sun Sport
na sezon 2015.

Czekają naWas zajęcia znastępujących dyscyplin sportowych:

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ZJAZD TYROLSKI, PAJĘCZA SIEĆ, SKRZYNKI, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY,
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO,
ROWERY GÓRSKIE, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF,
BATUT GRATERENOWA,

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO, THE END

NOWOŚĆ!!

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

ŚWIADCZENIA
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

MASKOWANIE –mówi się,że komandosi są niewidzialni.Oni po prostu nie chcą być widziani!
Sztuka kamuflażu to podstawa każdego działania bez względu na miejsce i warunki.W lesie
zawsze trzeba się umieć ukryć przed wrogim patrolem. Maskowanie,typu kamuflażu metody
ukrycia.
PODCHODY TAKTYCZNE – co z tego, że nas nie widać, gdy nas słychać! Umiejętność
poruszania się w absolutnej ciszy urosło do rangi sztuki! Techniki podchodów, elementy
skradania i cichego poruszania.
TERENOZNAWSTWO –odczytywanie i sporządzanie ,posługiwanie się ,map kompasem
wyznaczanie azymutu.
PIONIERKA – żołnierzu podstawą obrony jest dobry okop! Czy jest to bitwa z wrogiem czy
jedynie kamuflaż zawsze musisz umieć zbudować sobie dobrą bazę: czasem podziemny
bunkier! Zajęcia zpionierki i saperki.
MUSZTRA :-)– zaczynamy od 10 pompek, a pod koniec obozu nie mamy problemu ze
zrobieniem 100 pompek :-).
TOR PRZESZKÓD - poligon to podstawa! To tutaj będziemy przygotowywać się do naszych
sekretnych misji. Podejmij wyzwanie i jako pierwszy pokonaj przeszkody zdobywając tytuł
najlepszego komandosa! Pamiętajcie –łatwo nie będzie!
KAJAKARSTWO - wyprawa kajakarska - jednostki specjalne radzą sobie w każdych
warunkach!
AQUA ZORB – koordynacja, zmysł równowagi, baczna obserwacja zmieniających się
warunków–przymiotykażdego komandosa.
ZAWODYSTRZELECKIE:
ŁUCZNICTWO –celne oko,poprawna postawa i odpowiednia technika.
STRZELECTWO (wiatrówka długa, wiatrówka krótka, ASG) - praca ze spustem, technika
strzału i zachowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa.
ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE – pływanie, bieganie, wspinaczka, spryt, zwinność i przede
wszystkim szybkość.
PARK LINOWY – jak u Was z rzucaniem się w przepaść :-) ? Oczywiście uprząż,
zabezpieczenia i opieka instruktorska czynią ten desperacki skok absolutnie bezpiecznym
ale jednak...adrenalina skacze ażpo cebulki włosów.
ZJAZDTYROLSKI–nie będzie łatwo :-) Zjazd na linie to w końcu niezła próba nerwów.Zjazdy
linowe i kolejki tyrolskie,będą jedną zwielu ekscytujących przygód.
PAJĘCZA SIEĆ - kolejną próba zwinności, siły i sprytu będzie pokonanie pajęczej sieci i
własnych słabości.
SKRZYNKI - tylko od Twojego refleksu, poczucia równowagi i sprytu zależy czy zdobędziesz
szczyt rozchwianej wieży.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – 12 metrów piekielnie pionowej ściany do pokonania. Nie
zawsze masz się czego złapać i czym podeprzeć.Czasem tylko parę centymetrów dzieli Cię od
szczytu –ryzykujeszczyszukasz innej drogi? Czujeszstrach i ciężar lin asekuracyjnych.

**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.Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
PAWILON**

CENA W PLN
NAMIOT***

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00

2 08.07-17.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

6 13.08-22.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00
*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

AKCJA ADRENALINA
obóz paintball'owo-survivalowy

Face to face z własnymi słabościami :-). Impreza dla tych, którym imponuje
odwaga, siła i spryt komandosów oraz dla tych, którym nie przeszkadza minimum snu i
maksimum wysiłku :-). Duży las, własny park paintball'owy – wymarzony teren do
całkowitego kamuflażu - idealne warunki dla miłośników SURVIVALU! Jeżeli waszą
wyobraźnię pobudzają gry strategiczne, fascynują Was taktyka, 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 jaknasze,szkolone są do precyzyjnego i cichego działania!

Zajęcia paintball'owe:
500 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: właściwie non stop :-).Ze względu na specyfikę obozu nie podajemy dokładnej ilości
godzin.
PAINTBALL – celne oko, cierpliwość, siła, spryt i współpraca są nieodzowne aby osiągnąć
sukces! Przygotujemy dla Was kilka fantastycznych, fabularnych gier paintball'owych –
takich,które zostawią niezapomniane wrażenia :-).

ŚWIADCZENIA
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
NAMIOT**

2 08.07-17.07.2014 13*-17 lat 1390,00

3 17.07-26.07.2014 13*-17 lat 1390,00

5 04.08-13.08.2014 13*-17 lat 1390,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 13 lat!

**w namiotach typu NS – przestronnych i nowych, z drewnianą podłogą, z łóżkami jak w
domu: drewnianymi i wygodnymi, z ładną i nową pościelą. Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

ODDZIAŁY SPECJALNE
obóz militarno – paintball'owy nie tylko dla facetów!

Wyzwanie dla własnych słabości, przełom w walce ze strachem, stresem i
barometr wytrwałości w wykonywaniu kolejnych zadań.Obózprzetrwania 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.

PIEKIELNY WEEKEND - minimum snu, maksimum wysiłku: głodno, chłodno i do domu
daleko. Mamusi nie ma, nie przytuli a instruktor w błoto wtuli :-). –Nocna wyprawa
konieczne śpiwory, dużo samozaparcia i odwagi! Jednym słowem „jak sobie pościelisz, tak
się wyśpisz”. Budowa szałasu, racje żywnościowe amerykańskich sił specjalnych i sporo
adrenalinki :-) zadania wyznaczone przez instruktorów będąWyprawa całodniowa -
wymagały współdziałania zespołu, integracji, wyznaczenia przywódcy i przetrwania często
w trudnych warunkach.
PAINTBALL – ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! Scenariusze gier są
elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez sędziów, jak i graczy. Jak „zdobywać
flagę”, wydostać się z „trójkąta bermudzkiego”, czy ochronić prezydenta dowiecie się już na
polu. Wszystkie gry paintball'owe odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2
hektarowym obszarze. Tam jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział.
CZARNA TAKTYKA - czyli sposoby prowadzenia działań wojskowych, policyjnych i
antyterrorystycznych w warunkach miejskich, w pomieszczeniach i budynkach. Taktyka
poruszania się oddziałów w korytarzach i pomieszczeniach,odbijanie zakładników.
ZIELONA TAKTYKA - czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie leśnym,
maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za linie wroga i zasadzki. Szyki piechoty, działania
nocne i piesze patrole.
TERENOZNAWSTWO – nieumiejętność czytania mapy i orientacji w terenie dyskwalifikuje
każdego żołnierza, dlatego znajomość terenu, odczytywanie i sporządzanie ,map
posługiwanie się , wyznaczanie azymutu, znaki patrolowe i szkice terenu tokompasem

stałypunkt programu każdego komandosa.
ELEMENTY SZTUKI WALKI –jak nie dać się zaskoczyć napastnikowi, jak panować nad swoim
ciałem,sposobywalki wręcz,umiejętność opanowania agresji.
SZYFRY–kody,znaki,czyli jakutajnić wiadomość.
FABULARNA GRA PAINTBALL'OWA - OCHRONA PREZYDENTA - niestety jedna osoba musi
poświęcić się i odłożyć pistolet (prezydent). Pozostali gracze dzielą się na ochroniarzy i
terrorystów. Misja ochroniarzy polega na bezpiecznym przeprowadzeniu prezydenta poza
linię wroga.Misja terrorystów-sprzątnąć prezydenta bezwzględu na stratywłasne.
PARK LINOWY – jak u Was z rzucaniem się w przepaść :-) ? Oczywiście uprząż,
zabezpieczenia i opieka instruktorska czynią ten desperacki skok absolutnie bezpiecznym
ale jednak...adrenalina skacze ażpo cebulki włosów.
ZJAZDTYROLSKI–nie będzie łatwo :-) Zjazd na linie to w końcu niezła próba nerwów.Zjazdy
linowe i kolejki tyrolskie,będą jedną zwielu ekscytujących przygód.
PAJĘCZA SIEĆ - kolejną próba zwinności, siły i sprytu będzie pokonanie pajęczej sieci i
własnych słabości.
SKRZYNKI - tylko od Twojego refleksu,poczucia równowagi i sprytu zależy czy zdobędziesz
szczyt rozchwianej wieży.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – 12 metrów piekielnie pionowej ściany do pokonania. Nie
zawsze masz się czego złapać i czym podeprzeć.Czasem tylko parę centymetrów dzieli Cię od
szczytu –ryzykujeszczyszukasz innej drogi? Czujeszstrach i ciężar lin asekuracyjnych.
ŁUCZNICTWO –celne oko,poprawna postawa i odpowiednia technika.Zalecamycierpliwość,
skupienie i spokój jeśli to Wychcecie strzelać,a nie trzymać się łuku gdyon strzela.
STRZELECTWO - technika pracy ze spustem, technika strzału i zachowanie wszelkich
standardów bezpieczeństwa.
PRZEPRAWY TRATWĄ – musicie radzić sobie w każdej sytuacji. Najpierw zbudujecie
pływającą maszynę,a później trzeba będzie jeszcze na niej dotrzeć do celu nie zapominając o
wykonywaniu kolejnych zadań.
MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE – zaczynamy od 10 pompek, a pod koniec obozu nie
mamyproblemu ze zrobieniem 100 pompek.
KRYPTOGRAFIA – mapa to podstawa zarówno w lesie jak i na każdym wrogim terenie! Bez
niej nie odnajdziesz swojego oddziału,nie dotrzesz do celu! Mapa pomoże Ci także odnaleźć
się na wakacjach czy w nowym mieście.Poznanie mapy,czytanie i rysowanie,poruszanie się z
mapą.
KRYPTOLOGIA – wiadomość ściśle tajna! I już każdy żołnierz wie, co to oznacza. Nikt nie
może dowiedzieć się,co zawiera meldunek! Szyfrowanie wiadomości,metodykomunikacji.
PIERWSZA POMOC – brzmi bardzo poważanie, bo to poważny temat. Chcemy Wam
uświadomić, że pierwsze trzy minuty decydują o ludzkim życiu i chcemy byście to życie
potrafili ratować.
EKWIPUNEK KOMANDOSA (zapewnia SUN SPORT): mundur, hełm stalowy, maska
przeciwgazowa,manierka,saperka,kamizelka lubawka,gumoweAK,karimata.
Każdy uczestnik podczas PIEKIELNEGO WEEKENDU otrzymuje suchy prowiant oraz
oryginalne racje wojskowe USA Army.

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach polowych
i korzystamy z suchego prowiantu.

ŚWIADCZENIA
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

OBÓZ PIŁKARSKO-QUADOWY
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 orazmeczpiłkarski zkadrą :-).
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 rosnącypoziom adrenaliny!

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

ZAJĘCIAPIŁKARSKO-QUAD'OWE
ZAJĘCIATAKTYCZNE –prowadzenie,podkręcanie i przyjęcie piłki,wybór optymalnego miejsca i
momentu uderzenia z różnych pozycji. Przydadzą się też dobry drybling, triki i pełne sprytu
ominięcie przeciwnika.
STRATEGIA MECZOWA – murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy defensywa będą
przedmiotem naszej teorii i praktyki.
ODPRAWY TRNENERSKIE – omawianie taktyki, najlepszych bramek, przygotowanie strategii
meczowej.
PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – podpatrywanie najlepszych, czyli
technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Rooney'a i piłkarski geniuszLionela Messi :-).
MECZGWIAZD–meczuczestników grupyLIGI MISTRZÓW zreprezentacją KADRY SUN SPORT:-).
QUADY – 150 koni „pod maską” i możliwość wyboru toru. Dla miłośników przeciążeń strome
wzniesienia i dynamiczne zjazdy, dla wielbicieli ostrej jazdy deszcz, błoto i ogromne kałuże.
Musicie być czujni,uważni i szybcyżebyokiełznać tę 4 kołową maszynę.

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY ZJAZD TYROLSKI, PAJĘCZA SIEĆ SKRZYNKI, ŚCIANKA, ,
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - KAJAKARSTWO PIŁKA WODNA KOSZ WODNY, , ,
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI, ŁUCZNICTWO STRZELECTWO, ,
ROWERY GÓRSKIE PIŁKA SIATKOWA KOSZYKÓWKA BADMINTON, PING PONG, PLAY-, , ,
OFF, BATUT GRATERENOWA,

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO THE END,

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

CENA W PLN
NAMIOT****

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00 1190,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00 1290,00

6 13.08-22.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00 1190,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

**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.Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

NOWY DWOREKNOWY DWOREK
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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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

**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

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1390,00 1290,00

2 08.07-17.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1490,00 1390,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

OBÓZ TANECZNO-QUADOWY
NOWOŚĆ!!

W każdej z Was dziewczyny drzemie ogromny potencjał, który trzeba rozwijać, o
który trzeba dbać i który trzeba doskonalić! Musicie być silne, niezależne, pewne siebie,
ambitne, oczywiście wrażliwe i wysportowane. Dlatego przygotowaliśmy dla Was pakiet
taneczno-quadowo-sportowy :-) Otworzymy dla Was drzwi do świata tańca, zarazimy miłością
do hip-hopu, popu, samby, rumby i salsy, przekonamy, że taniec to jeden z najgroźniejszych
bakcyli jakie można połknąć :-).Bakcyli u nas dostatek,więc kolejnym będą quady! Prawdziwie
ostra jazda… z trzymanką! Poczujecie emocje równe wygranej w Mistrzostwach Świata!
Ekscytacja rozpocznie się od tańca, quadów, a potem jeszcze ścianka wspinaczkowa, zjazd
tyrolski,,nurkowanie,kajakarstwo i łucznictwo… Cieszcie się wakacjami,latem,towarzystwem i
tańcem!

Zajęcia taneczne: 1 lub 2 bloki zajęciowe dziennie,od 1,5 do 2 godzin każdy.
NOWOŚĆ!! Zajęcia quad'owe: 2 zajęcia,od 1,5 –2 godzin w grupie.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 2,3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

ZAJĘCIATANECZNE
HIP-HOP, DISCO DANCE, POP – prawdziwie żywiołowe i dynamiczne układy, rytm, energia i
precyzja ruchu. Poznacie freestylowe połączenia najbardziej popularnych technik tańca i bez
problemu opanujecie choreografie znane Wam zteledysków.
TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE–samba,salsa,rumba– miękko,lekko,subtelnie i zmysłowo.
TANIEC NA STEPACH - zajęcia poprawiające pamięć ruchową, koordynację i wzmacniające
mięśnie.Stepyto także układychoreograficzne bazujące na elementach tańca.
ZUMBA, FITNESS – popracujemy nad Waszymi sylwetkami i nad Waszą kondycją, a przede
wszystkim doładujemypozytywną energię.
MODERN JAZZ–czysta poezja w plejadzie stylów tanecznych.
IMPROWIZACJA – a może na chwilę odejdziemy od wyuczonych kroków i damy się ponieść
wyobraźni? Improwizacja pozwoli Wam zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, jakie ruchy i style są
Wam najbliższe.
SOLÓWKIYOU CAN DANCE-każdybędzie mógł zaprezentować się w swoim stylu tanecznym.
STYLIZACJA – nie bez znaczenia dla tańca jest odpowiednia stylizacja. To nie tylko kwestia
atrakcyjności,to także kodyfikacja i wymowa tańca.
ZACHOWANIE SCENICZNE - jeśli chcesz być zauważony i oryginalny musisz mieć ciekawy
pomysł na siebie i myCi w tym pomożemy.
ZAJĘCIAQUADOWE
NOWOŚĆ!! QUADY – kto powiedział, że dziewczyny nie mogą jeździć na quadzie? A nawet-
jeśli spróbował to udowodnimy mu jak bardzo się pomylił!! Nasza quad'owa flota na pewno
przypadnie Wam do gustu – 150 koni „pod maską” mechanicznych i napęd na cztery koła! Dla
miłośników przeciążeń strome wzniesienia i dynamiczne zjazdy, dla wielbicieli ostrej jazdy
deszcz, błoto i kilkumetrowe kałuże. Musicie być czujni, uważni i szybcy żeby okiełznać tę 4
kołową maszynę.

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ZJAZD TYROLSKI , PAJĘCZA SIEĆ , SKRZYNKI, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - 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, GRATERENOWA

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO, THE END

NOWY DWOREKNOWY DWOREK

ŚWIADCZENIA
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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.



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,
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W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
PAWILON**

CENA W PLN
NAMIOT***

3 17.07-26.07.2014 12*-17 lat 1490,00 1390,00

4 26.07-04.08.2014 12*-17 lat 1490,00 1390,00

5 04.08-13.08.2014 12*-17 lat 1490,00 1390,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 12 lat!

ŚWIADCZENIA

**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.Strefa socjalna w pawilonach.

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

OBÓZ ASG z elementami survivalu

NOWOŚĆ!!
Obóz dla szukających mocnych wrażeń, adrenaliny, wysiłku fizycznego i

rywalizacji. Dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak zbudować bezpieczną bazę, jak
poruszać się w trudnym terenie z mapą lub bez, jaką wybrać taktykę walki i jak w każdej sytuacji
podjąć właściwą decyzję. Survival to sztuka dostosowywania samego siebie do nietypowych,
nagłych, groźnych i skrajnie trudnych sytuacji. To szkoła życia, w której najważniejszymi
lekcjami są odpowiedzialność,współdziałanie,doświadczenie.

Zajęcia: właściwie non stop :-). Z uwagi na specyfikę obozu nie podajemy dokładnej ilości
godzin.

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Cała ekipa, ze względu
na specyfikę obozu, zakwaterowana jest razem bez względu na różnice wiekowe, ale
oczywiście :-) zuwzględnieniem płci :-).

ZAJĘCIA:
ASG – sport dla prawdziwych twardzieli, symulacja pola walki z użyciem replik broni
palnej i wojskowego wyposażenia. Każdy z Was poczuje się jak prawdziwy żołnierz
jednostek specjalnych.Zwiad, manewry techniki odbicia zakładników i ochrony VIP-a.
Będziecie walczyć od świtu do zmierzchu na naszym poligonie.
SURVIVAL – każdą chwilę musisz poświęcić na walkę o przetrwanie. Niezbędne do
tego będą umiejętności: pozyskiwania wody, rozpalania ognia, budowy obozów i
schronień przejściowych,a przedzieranie się przez trudny teren i nocowanie w lesie to
tylko niektóre zadania, które na Ciebie czekają. Uczestnicy obozu przebywają pod
stałą opieką instruktorów.
WYPRAWY - całodniowe marsze przez lasy z pełnym wyposażeniem i prowiantem.
Współdziałanie drużyny, wypełnianie powierzonych zadań, tworzenie map i
obserwacja terenu.

KAMUFLAŻ wszyscy żołnierze doskonale znają się na sztuce kamuflażu tworzeniu-
osobistego maskowania (ghillie shuit). Malowanie twarzy i ukrywanie pozycji
strzeleckich.

TERENOZNAWSTWO – nieumiejętność czytania mapy i orientacji w terenie
dyskwalifikuje każdego żołnierza, dlatego znajomość terenu, odczytywanie i
sporządzanie map, posługiwanie się kompasem, wyznaczanie azymutu, znaki
patrolowe i szkice terenu to stałypunkt programu każdego komandosa.
STRZELECTWO –perfekcyjne posługiwanie się bronią długą oraz krótką to niezbędna
umiejętność przetrwania na terenie wroga. Zawody w strzelaniu dynamicznym oraz
strzelanie zpozycji leżącej do tarczy.
CZARNA TAKTYKA - czyli sposoby prowadzenia działań wojskowych, policyjnych i
antyterrorystycznych w warunkach miejskich, w pomieszczeniach i budynkach.
Taktyka poruszania się oddziałów w korytarzach i pomieszczeniach, odbijanie
zakładników.
ZIELONA TAKTYKA - czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie
leśnym, maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za linie wroga i zasadzki. Szyki piechoty,
działania nocne i piesze patrole.
CZERWONA TAKTYKA – udzielenie pomocy oraz ewakuacja z miejsca bezpośredniej
walki. Musicie wiedzieć, że jedną z najważniejszych cech czerwonej taktyki jest
wyzbycie się instynktu ratownika! Zadziwiające?
ALPINISTYKA -na całym świecie komandosi elitarnych jednostek uczą się wspinaczki
i pokonywania trudnego terenu za pomocą technik linowych. To kolejna próba
zwinności,siły i sprytu.
PARK LINOWY – jak u Was z rzucaniem się w przepaść :-) ? Oczywiście uprząż,
zabezpieczenia i opieka instruktorska czynią ten desperacki skok absolutnie
bezpiecznym ale jednak...adrenalina skacze ażpo cebulki włosów.
ZJAZD TYROLSKI – nie będzie łatwo :-) Zjazd na linie to w końcu niezła próba
nerwów.Zjazdy linowe i kolejki tyrolskie,będą jedną zwielu ekscytujących przygód.
PAJĘCZASIEĆ - kolejną próba zwinności,siły i sprytu będzie pokonanie pajęczej sieci i
własnych słabości.
SKRZYNKI - tylko od Twojego refleksu, poczucia równowagi i sprytu zależy czy
zdobędzieszszczyt rozchwianej wieży.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – 12 metrów piekielnie pionowej ściany do pokonania.
Nie zawsze masz się czego złapać i czym podeprzeć. Czasem tylko parę centymetrów
dzieli Cię od szczytu –ryzykujeszczyszukasz innej drogi? Czujeszstrach i ciężar lin
ŁUCZNICTWO – celne oko, poprawna postawa i odpowiednia technika. Zalecamy
cierpliwość, skupienie i spokój jeśli to Wy chcecie strzelać,a nie trzymać się łuku gdy
on strzela.
STRZELECTWO –technika pracy ze spustem,technika strzału i zachowanie wszelkich
standardów bezpieczeństwa.

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.



Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,
tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

SUNSPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
NOWY DWOREK LATO 2013

MIEJSCE
WYJAZDU/PRZEJAZDU*

CENA ZA TRANSPORT*
PLN

KALISZ 150,00

POZNAŃ 150,00

KOSZALIN* 180,00*

SZCZECIN 180,00

ŁÓDŹ 180,00

WROCŁAW

WARSZAWA 190,00

LUBLIN** 190,00**

KATOWICE*** 190,00***

180,00

UWAGA! 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 2,3,5.
** GRUPY ZBIERAMY NA TURNUSACH 3,4.
*** GRUPY ZBIERAMY NA TURNUSACH 3,4,5.
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DZIKI ZACHÓD
obóz konny, sportowo-rekreacyjny

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
dośćWaszych 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.
Pozostałe zajęcia: 3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

TEORIAI JAZDAKONNA: 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.

Agdydamyjużodetchnąć koniom,wspólnie będziecie się zmagać z innymi zajęciami:

ZAJĘCIA LINOWE - PARK LINOWY, ZJAZD TYROLSKI , PAJĘCZA SIEĆ, SKRZYNKI , ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE - KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY,
PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI, ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO ,
ROWERY GÓRSKIE, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF,
BATUT, GRATERENOWA

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - MANIA ŚPIEWANIA , QOOLTURKA, MIXER, ROCKOTEKA, SUPER
FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO, THE END

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.

**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

CENANIE OBEJMUJE: transportu (patrz tabela transportowa).

W CENIE IMPREZY: program, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, opieka medyczna,
ubezpieczenie, zakwaterowanie:

TURNUSY
TUR. TERMINY

WIEK
UCZESTNIKÓW

CENA W PLN
DOMKI**

CENA W PLN
PAWILON***

1 29.06-08.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1590,00 1490,00

2 08.07-17.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1690,00 1590,00

3 17.07-26.07.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1690,00 1590,00

4 26.07-04.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1690,00 1590,00

5 04.08-13.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1690,00 1590,00

6 13.08-22.08.2014 10*-13 lat i 14-17 lat 1590,00 1490,00

*Uczestnicy muszą mieć skończone 10 lat!

ŚWIADCZENIA

NOWY DWOREK



KONTAKT / ZAPISY:
Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.  ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinż ł ń, ,

tel. 94 311 58 25  tel. 795 128 108  tel. 608 877 840, ,

CENA ZA DOBĘ* w PLN OD OSOBY

Dorośli oraz dzieci,
które ukończyły 3 lata

Dzieci
od ukończonego 1 do 3 r.ż.

55,00 35,00

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 zabawyi 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,piłkarzyki,tv,
� plac zabaw,
� letnie kino,
� namiot 150m2,pełniący także rolę sali rozrywkowo-rekreacyjnej,
� miejsce na ognisko.

ZAKWATEROWANIE:
� w domkach typu studio (7-9 os.) (z reguły są to pokoje 4+3 zamykane na klucz) z

łazienkami
� domkach jednopokojowych (5-6 os.) każdyzpełnym węzłem sanitarnym
� w pokojach 4-7osobowych zlokalizowanych w budynku stołówki.

Wybór zakwaterowania zależy od organizatora, przy czym spełnić Państwastaramy się
indywidualne prośby i oczekiwania. Jeśli w domku lub pokoju pozostają wolne miejsca
noclegowe konieczna jest dopłata w wysokości 35 złotych za dobę.

* minimalna liczba dób 2,doba rozpoczyna się o godzinie 12.00 –kończy o 11.00 (mogą Państwo
pozostać na terenie ośrodka do godziny17.00,do 11.00 należyopuścić miejsce zakwaterowania)
UWAGA! 4 DOBYPOBYTUTO ZNIŻKA10%

WYŻYWIENIE:
proponujemywykupienie wyżywienia (zgłoszenie musi nastąpić w chwili podpisywania umowy):
� śniadanie 15 zł od osoby,
� obiadokolacja 22 zł od osoby
� pakiet śniadanie + obiadokolacja 30 zł od osoby

CENNIKWYPOŻYCZENIASPRZĘTU SPORTOWEGO:
� kajak8 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.

MOŻLIWOŚĆWYPOŻYCZENIA:
� lodówka 10 zł/doba
� czajnik5 zł/doba

WEEKEND MAJOWY!!!
ZAPRASZAMY NA

Centrum Podró y Masz Wakacje s.c.ż
ul. Po czy ska 1  75-802 Koszalinł ń ,
tel. 94 311 58 25,

,tel. 795 128 108
tel. 608 877 840


