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Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „BURSZTYN”
ul. Wczasowa 2, 72-415 Międzywodzie

położony w Międzywodziu, niewielkiej, lecz znanej miejscowości let-
niskowej leżącej na Wyspie Wolin, pomiędzy Zalewem Kamieńskim, 
a Morzem Bałtyckim� Ogrodzony, oświetlony i monitorowany, dwu-
hektarowy teren ośrodka graniczy bezpośrednio z lasem wydmowym 
i usytuowany jest ok� 250 m od morza, gdzie znajduje się własna, 
wydzielona plaża i strzeżone kąpielisko� Ośrodek to 2 pawilony, 
w których mieści się jadalnia, kawiarnia, 2 sale telewizyjne, świetli-
ca i salka kinowa� Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach typu 
studio 2+3 i 2+4 osobowych z łazienkami (umywalka, natrysk, WC) 
i balkonami� Ponadto do dyspozycji obozowiczów: boisko do siatków-
ki plażowej, piłki nożnej plażowej, koszykówki, kometki, plac zabaw, 
tenis stołowy i miejsce na ognisko�

Wymagany ekwipunek:

legitymacja szkolna, mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, 
dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z za-
pasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny 
z filtrem UV, strój kąpielowy; mile widziane: odzież moro, busole, instru-
menty muzyczne i aparaty fotograficzne�

Świadczenia:

zakwaterowanie: 10 noclegów, wyżywienie: 4 x dziennie (od kolacji 
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną) - śniadania i kolacje w formie bufetu, opieka peda-
gogiczna, instruktorska i medyczna, realizacja programu, nagrody i pa-
miątki, dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW (5000 zł) Signal Iduna SA� 
Kadra: wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą przez 
instruktorów poszczególnych form rekreacji�

Turnusy:

I • 05�07-15�07�2019 III • 27�07-06�08�2019
II • 16�07-26�07�2019 

Uwagi:

• Opłaty za transport, rozkład jazdy i lista przystanków - str. 38.
•  Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny 

większości uczestników program może ulec zmianie.
•  Od każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu pobierzemy kaucję 

w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych strat spowodo-
wanych przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka� Jeśli 
takich strat nie będzie - kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu�

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godziny 18:30.

Program:
łucznictwo: strzelanie z łuków do tarcz i celów ruchomych�

ratownictwo: nauka I pomocy na wesoło, budowanie noszy i trans-
port rannego, symulacje akcji ratunkowych w lesie i na plaży�

„Zwariowana Olimpiada”: przeciąganie liny o 4 końcach, slalom 
z piłką lekarską, „piłkarzyki”, przelewanie wody przez dziurawe rury, za-
wody gimnastyczne na plaży, „wodna siatkówka”, strzelanie z proc do 
celu, wyścigi na nartach wieloosobowych, szczudłach i w workach�

zajęcia rekreacyjno-sprawnościowe: zabawy z chustą anima-
cyjną, „Twister”, wodne tory przeszkód, gry fabularne, baloniady�

„Letnia Akademia Przygody”: pojedynki na bezpieczne, gąb-
kowe miecze; nocny biwak na plaży z niespodziankami, wy-
konywanie latawców, malowanie ich i zawody w puszczaniu; 
Dzień kolorów - obrzucanie się woreczkami z bezpiecznymi, ko-
lorowymi proszkami; tricline - chodzenie na taśmie zawieszonej 
kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią�

„Zakręcony Hokej”: zwariowane mecze, gdzie kijami hokejowymi 
są szczotki do zamiatania, a taflą lodową folia pokryta pianą�

zajęcia sportowe: rozgrywki w piłkę nożną plażową, koszykówkę, 
kometkę, siatkówkę plażową i tenisa stołowego�

poszukiwania: puszek z napojami za pomocą elektronicznego wy-
krywacza metali�

„Military Day”: wykonywanie zadań w maskach przeciwgazowych, 
musztra, szyfrowanie, strzelanie z krótkiej i długiej broni pneumatycznej, 
rzucanie atrapą granatu na celność i odległość�

wycieczki piesze: po plaży i lasach wydmowych połączone z zada-
niami i konkursami, podchody i gry terenowe�

projekcje filmowe, dyskoteki, ogniska i kąpiele (strzeżone ką-
pielisko nad morzem)�

Międzywodzie – Wybrzeże Bałtyku

„Wakacje na MAX-a”
obóz przygodowy • 8-12 / 12-16 lat

Turnus I - III Promocje 3 Pory Roku

Cena podstawowa
ZiMoWa WioSEnna lETnia

01.01 - 24.02 11.03 - 14.04 29.04 - 16.06
1.649 zł 1.499 zł 1.549 zł 1.599 zł

•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.


