MIELNO

„nadmorska przygoda”

WYBRZEŻE BAŁTYKU

Obóz Przygodowy dla najmłodszych • 8-13 lat
Program:

Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg”

zajęcia integracyjne: wymagające bystrości umysłu, sprawności
fizycznej i kreatywności, zajęcia zespalające grupę, umożliwiające
nawiązanie więzi między uczestnikami i ułatwiające ich późniejszą
współpracę �

ul. Słoneczna 5, 76-032 Mielno
położony w Mielnie – znanym, nadmorskim kurorcie usytuowanym na
mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Jamno; kilkuhektarowy, ogrodzony, zadrzewiony i oświetlony teren ośrodka oddalony
jest ok� 200 m od brzegu jeziora i ok� 230 m od nadmorskiej plaży�
Ośrodek składa się z 5 dwukondygnacyjnych pawilonów hotelowych
oraz budynku głównego, w którym mieści się jadalnia, kawiarnia, sala
taneczna i salka dydatktyczna� Uczestnicy zakwaterowani będą w położonych wśród drzew pawilonach oddalonych od części wczasowej,
w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami (umywalka, natrysk, WC);
część pokoi z balkonami� Ponadto do dyspozycji obozowiczów: boisko
do siatkówki, plac zabaw, wiata grillowa i tenis stołowy�

„Mały Latarnik”: wycieczka turystyczną ciuchcią przez Chłopy
i Sarbinowo do latarni morskiej w Gąskach�
„Holi Day” (festiwal kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją zdjęciową�
„Świat Labiryntów”: wycieczka autokarowa do gospodarstwa
edukacyjnego w Paprotach; gry i zabawy terenowe (Paprockie zwierzaki, Zdobywanie labiryntowej wieży, Piaskowa góra, Labiryntowe
szachy i inne) prowadzone będą przez animatorów na terenie starego gospodarstwa, łąkach, w lesie i na leśnych polanach�

Świadczenia:

zakwaterowanie: 10 noclegów (turnus VI - 8 noclegów), wyżywienie: 4 x dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną), opieka pedagogiczna i instruktorska, realizacja programu, nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne,
ubezpieczenie NNW (10�000 zł) Signal Iduna SA� Kadra: ratownicy
wodni, instruktorzy: paintballa, wspinaczki i strzelectwa sportowego�

Turnusy:

I • 28�06-08�07�2021
II • 09�07-19�07�2021
III • 20�07-30�07�2021

„Dzień wśród alpak”: wycieczka autokarowa do gospodarstwa
agroturystycznego „Alpaki na Sosnowych Wzgórzach”; spacery
i zabawy z alpakami, psami, kotami i papugą; przejażdżka wozem
ciągniętym przez traktor po lesie i łąkach; karmienie gęsi i kur zielonóżek; przejście przez most linowy i zjazd mini-tyrolką, zabawy
w suchym basenie, przeciąganie liny, walka na sianie, odpoczynek
na hamakach, jedzenie drożdżówek, bez i naleśników (skomponowanych z ekologicznych produktów według gustu każdego uczestnika)�

IV • 31�07-10�08�2021
V • 11�08-21�08�2021
VI • 22�08-30�08�2021
10 -14 i 14 - 18 lat str� 35
8 -13 lat str� 36
13 -18 lat str� 37

mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy,
kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem
UV, strój kąpielowy; mile widziane: instrumenty muzyczne i aparaty
fotograficzne�
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„Bałtycka Szalona Olimpiada”: wykonywanie zadań w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą animacyjną, przelewanie wody przez dziurawe rury, zabawy wodne na dętkach, wyścigi
zespołów na nartach wieloosobowych, szczudłach i w workach,
„Mega bierki” i „Mega kręgle”�

OCJE!

Wymagany ekwipunek:

„Letni hokej”: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta pianą�
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Obozy i wiek uczestników:

„Słoneczne Wakacje”
„Nadmorska Przygoda”
„Fabryka Adrenaliny”

• Ceny na stronie z opisem każdego obozu; promocje - str. 3.
• Opłaty za transport, rozkład jazdy i lista przystanków - str. 47.
• Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec zmianie.
• Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo (uprzęże i kaski alpinistyczne, kamizelki asekuracyjne, maski ochronne, mundury, rękawice)�
• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o zaopatrzenie uczestnika
w te leki i kartkę z informacją o ich dawkowaniu� Uczestnik po przyjeździe ma obowiązek przekazać leki z informacją kierownikowi�
• Od każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu pobierzemy kaucję
w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka� Jeśli
takich strat nie będzie - kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu�
• Każdy uczestnik otrzyma na własność bidon na wodę�
• Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy minimum
10 osobach w danym przedziale wiekowym�
• W turnusie VI zajęcia odbędą się w zakresie dostosowanym do
mniejszej ilości dni obozu�
• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godziny
18:00, a wyjazd w dniu zakończenia do godziny 8:00.

trickline: chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią�

www.aktywne-obozy.pl

www.aktywne-obozy.pl

Uwagi:

I pomoc: zabawowe poznanie zasad i ćwiczenie pomocy przedmedycznej (wzywanie pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, konstruowanie noszy, transport
rannego, symulacja akcji ratowniczej)�

wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wodnym po Jeziorze Jamno�

poszukiwania: napojów w puszkach, słodyczy i przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali�

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do indywidualnych możliwości większości uczestników.

Cena podstawowa
Turnus I - V

Turnus VI

2.199 zł
X

X
1.999 zł

Promocje 3 Pory Roku
ZiMoWa
WioSEnna
lETnia
01.01 - 14.02
22.02 - 04.04
12.04 - 23.05
2.049 zł
2.099 zł
2.149 zł
1.849 zł
1.899 zł
1.949 zł

• Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.
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plażowanie i kąpiele: pod opieką ratowników wodnych�

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów.
Obóz dla najmłodszych, gdzie obok fantastycznych spotkań
ze zwierzętami czekają różnorodne formy aktywności, które
zadowolą nawet najbardziej wybrednych.

