
MISJA WAKACJE - MORSKI OBÓZ PRZYGODOWY - TERMIN 27.06 - 07.07.2021.
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             KOSZT 1 590 zł

 DŹWIRZYNO - bardzo popularne kąpielisko na Wybrzeżu Koszalińskim, położone zaledwie 12 km od Kołobrzegu.  
    Aktywny wypoczynek, plaża, morskie kąpiele, atrakcyjne gry terenowe, tematyczne dni przygodowe, wycieczki,   

 ,O W REJAL"- http://www.rejal.afr.pl/   -  położony jest na obszarze otoczonym zielenią. Wolnostojące budynki z dużymi

 
PROGRAM PODRÓŻNICZY
• Codzienne wędrówki –  spacery po okolicy, po plaży, lesie  
•                                              Piesza wycieczka nad  jezioro Resko                                                
• Wycieczka do Kołobrzegu,  zwiedzanie portu, miasta i latarni morskiej
• Rejs statkiem po morzu 
• Wycieczka przygodowa - Wieża Widokowa i Labirynt - Hortulus w Dobrzycy  

PROGRAM  ROZRYWKOWO-PRZYGODOWY
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Wieczór Talentów, Dzień Japoński ( turniej sumo, origami, sprawność poługiwania się pałeczkami itp)   
•  Dookoła Świata  - challenge grup,  Dzień przetrwania - survival,  gra terenowa Mafia  
• Zajęcia sportowe, biegi, tory przeszkód, sparingi, sztafety
• Dyskoteki połączone z tańcami integracyjnymi, zajęcia artystyczne 

Dojazd nowoczesnym autokarem
W czasie podróży nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwają opiekunowie - wychowawcy.
Wyjazd 27.06 2021 w godzinach porannych.
Powrót 07.07.2021 w godzinach południowo-wieczornych

słonecznymi pokojami z balkonami, 4, 5 osobowe. We wszystkich pokojach znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym.

Na terenie obiektu znajdują się:
• dwie świetlice
• boisko do koszykówki
• boisko do siatkówki
• boisko do tenisa ziemnego
• bardzo duży plac zabaw
• świetlica, kawiarniana
• stołówka
• sala dyskotekowa
• stoły do tenisa stołowego
• hala treningowa 

specjalnie przygotowane konkurencje, dużo śmiechu i zabawy!!!!



Zabieramy ze sobą:
- mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych,                                                                                                      
- ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną kurtkę, strój kąpielowy, krem z filtrem UV, ręcznik,  
  okulary przeciwsłoneczne, 
 - letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), 
- latarkę 

 
Zapewniamy:
- zakwaterowanie,
- całodzienne wyżywienie
- wykwalifikowaną kadrę wychowawców - animatorów,
- realizację w/w programu,
- ubezpieczenie NNW,
- fantastyczną zabawę,
- zdjęcia na facebooku

Rezerwacja pod nr tel. 508 672 069, 608 405 255
e-mail: bystrzak@poczta.onet.pl
Numer konta: 
ING Bank 11 1050 1142 1000 0022 3705 8629
Przy rezerwacji obowiązuje wpłata zadatku w wysokości 400 zł.

Organizator:
OTR Bystrzak 
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 33/2  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
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