CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski, Lublin, ul. Chopina 7/26, tel. +48 81 534 66 30, +48 81 534 66 40

POGORZELICA - obóz FABRYKA ATRAKCJI - sport, integracja,
chill out
Kraj: Polska, miejsce: Pogorzelica, wiek: 13 - 17 lat, transport: Autokar
Obóz "Fabryka Atrakcji" - to propozycja dla młodzieży w wieku 13-17 lat. Na uczestników czeka wiele atrakcji: lasertag, wycieczka do
Kołobrzegu, park linowy, sport, integracja i chill out. Dla chętnych dodatkowo zajęcia taneczne, wycieczki do parków rozrywki i wypoczynku
w Niemczech - Heide Park, Cesarskie Kąpieliska.
POGORZELICA to miejscowość wczasowo – wypoczynkowa w województwie zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory
klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne przyciągają rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte lasami, mikroklimat
sprzyjający aktywnemu i zdrowemu wypoczynkowi.
01/O-POG/21

09.07.2021 - 20.07.2021

1949.00 1999.00 PLN

02/O-POG/21

21.07.2021 - 01.08.2021

1949.00 1999.00 PLN

03/O-POG/21

02.08.2021 - 13.08.2021

1949.00 1999.00 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie:
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba Leśna” www.dziejbalesna.pl usytuowany w pięknym lesie sosnowym ok. 200 metrów do morza.
Śpimy w murowanym pawilonie - pokoje 3, 4 - osobowe z łazienkami, każdy pokój z łazienką i tarasem. Świetnie wyposażony ośrodek
dysponuje: stołówką, salą dyskotekową z lustrami, świetlicami z ekranami i telebimami, boiskami sportowym: boisko do piłki nożnej,
koszykówki, do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, miejscem na ognisko, stołem do tenisa oraz basenem letnim o wymiarach 20 x 8,5
m. Duży teren ośrodka (2 ha) jest ogrodzony i dozorowany. Na miejscu darmowe WIFI.
Wyżywienie:
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu, obiady serwowane, podwieczorek. Pierwsze
świadczenie – kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu.
Uwaga – dopłaty do diet specjalnych: wegetariańska, bezglutenowa, bezmleczna.

PROGRAM IMPREZY
ATRAKCJE
wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskiego, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Władysławowo,
pozostałości z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto
– Ratusz, gotycka Bazylika WNMP, Baszta Lontowa,
zagramy w LaserTag - czyli tzw. laserowy paintball - gra wykorzystująca repliki broni palnej - amunicją nie są tu jednak plastikowe
lub wypełnione farbą kulki, lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów).
Dodatkowymi zaletami jest dużo większy zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej programowalność. Czujniki trafień
zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy się taktyki prowadzenia walski w terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje to
nieskończone możliwości. Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez żadnych ograniczeń wg wybranych scenariuszy, np.:
Deathmatch - zawodnicy grają w formule każdy na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą trafień, Medic Box - dwie drużyny,
odrodzenie następuje po powrocie do bazy, zwycięża drużyna o największej liczbie trafień czy Team Game oraz wiele innych.
park linowy: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych i platform, uczestnicy
wyposażeni są w profesjonalny sprzęt,
wycieczka do Niechorza – zwiedzanie Motylarni - domu dla kilkudziesięciu gatunków swobodnie latających motyli egzotycznych z
całego świata. Dostępnych na wyciągnięcie ręki!, spacer po Niechorzu,
wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatrywanie ptaków w rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu (100
gatunków ptaków).
SPORT
kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika,
multi-sport: aqua fitness, aerobic, frisbee, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się w
terenie, poranny jogging dla chętnych,
turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju,
aquaolimpiada - zawody pływackie,
wakacyjna olimpiada sportowa.
INTEGRACJA
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animacje przy basenie,
gry integracyjne,
festiwal karaoke,
Mam Talent,
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
konkursy, gry terenowe,
przeciąganie liny,
Mafia,
planszówki,
speed dating – masz tylko 5 minut,
kręcimy zwariowany obozowy filmik,
robimy sami pizzę – może kuchnia nam upiecze, a może na ognisku?
CHILL OUT
spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze zdjęcie,
opalanie się w „zebrę” nad basenem i na plaży,
szalone dyskoteki,
treningi relaksacyjne,
obozowe SPA,
poczuj się jak barman - przygotowywanie koktajli owocowych,
wkręcanie znajomych.

PROGRAM FAKULTATYWNY
Zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych:
YOU CAN DANCE + 150 zł/os. : zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego z instruktorem (ok. 8 godzin) Videoclip Dance, Hip-Hop, Show
Dance, Funky, Latino Mix, Break Dance, konkursy taneczne z nagrodami, taniec jest przeplatany z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz
wytrzymałościowymi, na zakończenie dla chętnych turniej tańca.
PADDLEBOARD - STAND UP PUDDLE (SUP) + 80 zł/os. - to połączenie tzw. longboard z kajakiem, przez co zapewnia stabilność i
wygodę manewrowania. SUP jest aktywnością, która przekona osoby nie do końca swobodnie czujące się w wodzie. Wystarczy do tego
odpowiednia deska z wiosłami czyli paddelboard. Ważna jest umiejętność utrzymania równowagi i właściwego balansowania ciałem. SUP
szybko uczy właściwej sylwetki i umiejetności umiejętności. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą spróbować surfingu,
kitesurfingu lub innych aktywności, które wiążą się z większym ryzykiem. W cenie lekcja pływania + 2 godziny pływania, zabezpieczenie
instruktora, deski oraz kapoku. Zajęcia odbywają się na morzu na płytkiej wodzie przy dobrych warunkach pogodowych.
KRĘGLE + 30 zł/os. (płatne tylko na miejscu) – 1 godz. gry, min. 8 os.
AQUAPARK SANDRA SPA + 50 zł/os. (płatne tylko na miejscu) – 90 min. zabawy, min. 8 os.
PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena 220 zł + 30 EURO na wstęp.
Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w piersiach m.in.: szwajcarski tor
bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo - młynowe, kolejki ziemne i
powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Czas trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz.
11.00-17.00, posiłek na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego . W cenie wycieczki: transport, opieka pilota,
bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant.
„CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście. Cena 80 zł + 15 EURO na wstęp.
Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich: 6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma ślizgami, ogród wodny, hydro
masaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku, spacer po najdłuższym molo w Europie w Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich
kąpielisk np. Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście: przejazd promem na wyspę Uznam. W cenie wycieczki: transport,
opieka pedagogiczna, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, ubezpieczenie oraz prowiant.

ŚWIADCZENIA
Cena zawiera: transport, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna
(5.000 zł), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu, składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny – 2 zł i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Cena nie zawiera: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za warsztaty i wycieczki fakultatywne, dopłat do diet specjalnych:
wegetariańska + 120 zł, bezmleczna + 120 zł, bezglutenowa + 120 zł.

WYJAZD/POWRÓT
TRANSPORT: autokar – wyjazd bez dopłat z Łodzi.
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Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, busem, FlixBusem, samochodem osobowym lub PKP – miejsca
rezerwowane: Warszawa +120 zł, Toruń +80 zł, Poznań +80 zł, Lublin +120 zł, Kraków +120 zł, Katowice +120 zł, Wrocław +120 zł, Opole
+120 zł, Bydgoszcz +80 zł, Piotrków Tryb. +80 zł, Gliwice +120 zł, Częstochowa +100 zł, Kielce +120 zł, Radom +120 zł, Konin +80 zł,
Skierniewice +100 zł, Białystok +200 zł, Gorzów Wlkp. +80 zł.
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej.
UWAGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU:
Dojazdy antenowe mogą odbywać się innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie (antenka mikrobusem, PKP rezerwacja miejsc siedzących lub samochodem osobowym pod opieką wychowawcy - konwojenta). Docelowo uczestnik dojazdu antenowego
dociera bezpośrednio do ośrodka lub dosiada się do autokaru docelowego.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane warunkami drogowymi, co może wiązać się z oczekiwaniem na transport w
miejscach przesiadkowych i miejscach wyjazdu.
Zbiórka uczestników na 20-30 minut przed planowanym odjazdem.
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem.
Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4 uczestnikach.
Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed wyjazdem.
miejsce

adres

wyjazd powrót

cena

KATOWICE

McDolands /Stacja BP przy hotelu Campanille, Ofiar Katynia 5, autostrada A4 (k.Wrocław) 05:40

22:45

120,00 zł.

KIELCE

Stacja paliw Orlen, ul. Łódzka 266, DK 74

06:30

21:00

120,00 zł.

KRAKÓW

ul. Pasternik 66, stacja paliw BP w kierunku Katowic

04:00

23:45

120,00 zł.

LUBLIN

Al. Zygmuntowskie, przy Hali MOSiR obok stacji Orlen

04:00

23:00

120,00 zł.

ŁÓDŹ

ul. Karskiego - parking dla autokarów przy CH Manufaktura

09:00

18:00

0,00 zł.

WARSZAWA

parking obok Stacji Paliw Orlen ul. Franciszka Hynka 2 –DK 79

06:30

21:00

120,00 zł.

19:00

08:00

-70,00 zł.

We własnym zakresie OK-W Dziejba Leśna, ul. Słoneczna 2, 72-351 Pogorzelica
Uwagi: Przyjazd nie wcześniej niż na godz. 19:00. Odjazd po śniadaniu o godzinie 8:00.

INFORMACJE DODATKOWE
KADRA: kierownik, wychowawcy (1 na 12-15 uczestników), opieka medyczna, ratownik
UBEZPIECZENIE: NNW Signal Iduna do 5000 zł
Należy ze sobą zabrać:
wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
wygodne obuwie do pieszych wycieczek,
mały plecak,
kurtkę ortalionową,
nakrycie głowy od słońca,
okulary przeciwsłoneczne,
strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy.
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety odbywają się przy min. 15
(dodatkowe warsztaty) lub 25 (wycieczki) uczestnikach.
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.
TRYB COVID-19:
Program, zakwaterowanie, transport oraz procedury postępowania są dostosowane do wytycznych wydanych przez GIS, MZ i MEN
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Uczestnicy powinny być zaopatrzeni przez rodziców w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas imprezy.
Rodzice zobowiązani są do podpisania dodatkowego regulaminu zawierającego zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan
zagrożenia epidemicznego oraz podpisanie dodatkowych oświadczeń dołączonych do karty kwalifikacyjnej.
Poszczególne punkty programu mogą zostać odwołane lub zamienione na inne w razie ewentualnego wprowadzenia dodatkowych
obostrzeń przez GIS, MZ i MEN.
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji BONU TURYSTYCZNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY
Wypełniona karta kwalifikacyjna, legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty.
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DOPŁATY / PROMOCJE
1. Cesarskie Kąpieliska: 80.00 PLN
+ 15 EURO na wstęp (płatne na miejscu)
2. Dieta bezglutenowa: 120.00 PLN
3. Dieta bezmleczna: 120.00 PLN
4. Dieta wegetariańska: 120.00 PLN
5. PADDLEBOARD - STAND UP PUDDLE (minimum 10 lat): 80.00 PLN
6. Park Rozrywki HEIDE PARK: 220.00 PLN
+ 30 EURO na wstęp (płatne na miejscu)
7. YOU CAN DANCE - zajęcia taneczne: 150.00 PLN
8. Rezygnuję z ubezpieczenia kosztów rezygnacji i akceptuję ryzyko: bez dopłaty
9. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (dla chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19, nie obejmuje kwarantanny): 65.00
PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
10. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem chorób przewlekłych (dla chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na
COVID-19, nie obejmuje kwarantanny): 125.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
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