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NAJPOPULARNIEJSZE OBOZY 
MŁODZIEŻOWE & KOLONIE DLA DZIECI
Wakacje to coś, na czym się znamy najlepiej i jest, to coś, 
czym chcemy się podzielić z innymi. Zorganizowane przez 
nas wyjazdy dla dzieci i młodzieży to wakacje, na których 
każdy nasz uczestnik jest od początku wyjazdu aż po powrót 
pod najlepszą opieką. Uczestnicy naszych wyjazdów podczas 
turnusów integrują się dzięki super programom  
i kadrze, która dba nie tylko o bezpieczeństwo, ale również 
o to, żeby wśród rówieśników nawet najmniej towarzyski 
uczestnik zamienił się w prawdziwego tygrysa rozrywki! 
W lecie 2020 przygotowaliśmy niezapomniane wakacyjne 
przygody od WAKACJI Z YOUTUBERAMI, tematycznych kolonii 
dla najmłodszych, po wyjazdy na niezapomniane imprezy w 
ZŁOTYCH PIASKACH. Każdy może poczuć smak wakacji, a my 
skutecznie ugasimy jego pragnienia. Wakacje z BUT, to jedna 
z najpopularniejszych opcji, jakie można wybrać w sezonie 
LATO 2020. Od ciekawych programów, przez letni chillout po 
niezapomniane imprezki. To właśnie czeka na uczestników, 
którzy zapiszą się na jeden z naszych wyjazdów!

Tego nie można przegapić!

Bezpieczeństwo
Każdy na wakacjach lubi sobie poszaleć, dlatego  
zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa wraz  
z AXA UBEZPIECZENIA. Nasze wyjazdy od zawsze były  
i będą organizowane z myślą o jak najwyższych standardach 
bezpiecznego wypoczynku!

Kadra
Nasza kadra to grupa niesamowitych ludzi, którzy mają 
wielkie doświadczenie i wszystkie niezbędne wymagane 
dokumenty, aby zapewnić bezpieczny wypoczynek dla dzieci  
i młodzieży. Wieloletnie doświadczenie i niezwykłe 
osobowości kadry sprawiają, że potrafią wykrzesać z każdego 
marudy rozrywkowego ducha.

54 miasta wyjazdowe
Z nami wyjedziesz aż z 54 miejsc w Polsce, jest to wielkie 
udogodnienie dla każdego. Ciężkie walizki można zapakować 
już nieopodal swojego domu, bez potrzeby szukania 
dodatkowych środków transportu.

Masz pytanie? Chcesz zarezerwować wyjazd?

Biuro czynne w godzinach:  
9.00-17.00

Poniedziałek - Piątek
Adres: ul. Tarczyńska 5/9, 02-025 

Warszawa 

E-mail - Wyślij wiadomość  
a na pewno odpowiemy

but@but.waw.pl
Telefony - zadzwoń do nas, szybko 

 i wygodnie uzyskasz odpowiedź!
22 827 60 98/22 827 60 99

NASZE SERWISY WWW
www.KochamWakacje.pl

www.KochamWakacje.pl/obozy
www.KochamyKolonie.pl

www.Wycieczki.KochamWakacje.pl
www.BUT18plus.pl

Folder zawiera większość informacji o ofertach Lato 2020 Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp. k. Nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dane w 
nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogę ulec zmianie. Wszystkie aktualne i dokładne informacje znajdują się na naszej stronie www. KochamWakacje.pl
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TO CHARAKTER, A NIE KAPELUSZ Z PIÓREM,
CZYNI Z CIEBIE MUSZKIETERA!
Po raz 4 Fundacja Muszkieterów jest organizatorem 
wypoczynku dla dzieci w wieku 8-14 lat z całej Polski!

Dzięki akcji charytatywnej “Wakacje z Muszkieterami” dzieci  
z domów dziecka oraz rodzin potrzebujących mogą wyjechać 
na wymarzone kolonie. Wakacje są nagrodą za dobre wyniki  
w szkole i wzorowe zachowanie.
Inicjatywa Fundacji wspierana jest przez właścicieli lokalnych 
sklepów Intermarché i Bricomarché z całej Polski.
Organizatorem wyjazdów kolonijnych jest Biuro Usług 
Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie. 
Biuro może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem  
w organizowaniu turystyki dziecięcej i młodzieżowej.

PONAD
20 LAT

TWORZYMY NAJLEPSZE
WAKACYJNE 
PRZYGODY

WAKACJE Z YOUTUBERAMI
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BUT ABC
AUTOKARY: Korzystamy z usług spraw-
dzonych i uznanych w kraju przewoźników. 
Wszystkie autokary posiadają aktualne 
badania techniczne, odpowiednie zezwole-
nie i licencje. W większości przypadków jest 
możliwość zakupu napoi, oglądania filmów i 
skorzystania w sytuacjach awaryjnych z WC. 
W trakcie jazdy organizowane są postoje w 
miejscach do tego przystosowanych zazwy-
czaj są to parkingi z restauracjami i toaletami 
(czasami płatnymi). Zależnie od trasy zapew-
niamy odpowiednią liczbę kierowców, zgodnie 
z wymogami polskiego i europejskiego prawa.
BEZPIECZE ŃSTWO: Jest głównym elementem 
udanego wypoczynku. Wszystkie imprezy 
zamieszczone w naszym folderze są organi-
zowane zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, zgłaszane w odpowiednich kuratoriach. 
Oferowane przez nas obiekty posiadają 
wymagane prawem dokumenty, a zatrudnia-
na kadra spełnia wszelkie niezbędne kryteria 
fachowości.
BAGAŻ: Na imprezach autokarowych obowią-
zuje limit bagażu: 1 szt. bagaż główny o wadze 
nieprzekraczającej 20 kg i sumie wymiarów 
nie większych niż 180 cm oraz bagaż podręcz-
ny. Na imprezach samolotowych szczegó-
łowe zakresy limitów bagażu podane są na 
stronach poszczególnych imprez.
PIENIĄDZE: Prosimy, aby uczestnicy nie zabie-
rali rzeczy szczególnie wartościowych. Gorąco 
zalecamy przekazanie cennych przedmiotów 
(komórek, aparatów fotograficznych, odtwa-
rzaczy muzycznych), oraz większych kwot 
pieniędzy do depozytu opiekunom zaraz po 
przyjeździe na miejsce wypoczynku. W miarę 
możliwości prosimy o zaopatrzenie uczestni-
ków w walutę kraju docelowego. Sugerowana 
wysokość kieszonkowego znajduje się w 
opisach poszczególnych imprez.
CHORE DZIECKO: w sytuacji, gdy dziecko w 
trakcie przebywania na imprezie zachoruje lub 
ulegnie wypadkowi, staramy się jak najszyb-
ciej zapewnić mu odpowiednią konsultację lub 
opiekę medyczną. Jeżeli stan zdrowia dziecka, 
będzie wymagał stałej opieki, lub hospita-
lizacji, prosimy rodziców, lub opiekunów o 
jak najszybsze przybycie na miejsce pobytu 
dziecka. Nasz personel opiekujący się całą 
grupą dzieci, nie jest w stanie odpowiednio 
zająć się poważnie chorym, lub hospitalizo-
wanym dzieckiem.
DOKUMENTY: Prosimy o rzetelne wypełnianie 
karty kwalifikacyjnej (szczególnie o uwzględ-
nienie wszelkich informacji dot. zdrowia 
dziecka). Kartę należy oddać wychowawcom 
przy wyjeździe. Prosimy o zabranie aktualnej 
legitymacji szkolnej oraz w przypadku wyjaz-
dów zagranicznych, ważnego przynajmniej 6 
miesięcy paszportu, lub w krajach EU dowodu 
osobistego.
DYSKOTEKI: Dla „młodszej młodzieży” w 
wieku do 13 lat organizowane są w ośrodku 
lub hotelu. Starsza młodzież, często korzysta 
z dyskotek ogólnodostępnych do późnych 
godzin nocnych. Zawsze znajdują się tam pod 
opieką wychowawców. Jeżeli nie wyrażą Pań-
stwo zgody na uczestnictwo dziecka w dysko-
tekach zewnętrznych, prosimy o zaznaczenie 
tego faktu w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
DOPŁATA TRANSPORTOWA: to część kosztów 
transportu nieujęta w cenie imprezy, celem 
zróżnicowania kosztów dojazdu z poszczegól-
nych miast Polski. Wysokość poszczególnych 
dopłat transportowych znajduje się w tabeli 
rozkładu jazdy.

FAKULTATYWNE WYCIECZKI: Odbywają się 
dla min 20 osób i są dodatkowo płatne w 
biurze lub na miejscu u opiekuna grupy, lub 
rezydenta. Bez względu na sposób zapłaty 
BUT nie może zagwarantować, że wycieczki 
się odbędą. W przypadku mniejszej ilości osób 
cena może ulec zmianie lub wycieczka może 
zostać odwołana.
GRUPA OBOZOWA: zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, może ona liczyć nie więcej niż 20 
osób, pod opieką jednego wychowawcy. W ab-
solutnej większości naszych imprez staramy 
się, aby one były mniejsze i w miarę jednorod-
ne wiekowo.
KADRA: zatrudniona przez nas kadra, posiada 
wszelkie, zgodne z wymogami polskiego pra-
wa kwalifikacje do sprawowania opieki nad 
dziećmi i młodzieżą.
KARTA KWALIFIKACYJNA: wypełnianie karty 
kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem 
przyjęcia dziecka na kolonię, czy obóz. Dopiero 
podpisując kartę kwalifikacyjną, wyraża-
cie Państwo zgodę na wyjazd dziecka, oraz 
akceptujecie regulamin imprezy. Jest to także 
jedyne miejsce, gdzie można wpisać wszelkie 
życzenia i zastrzeżenia dotyczące opieki nad 
waszymi dziećmi, stanu ich zdrowia, zaleceń 
lekarskich, branych leków itd.
KAUCJA: jest wymagana przez większość 
hoteli przyjmujących grupy młodzieżowe i 
stanowi zabezpieczenie na poczet ew. szkód 
wyrządzonych w obiekcie lub środku trans-
portu. Zbierana jest w walucie kraju docelo-
wego na początku imprezy, w autokarze lub 
lotnisku, oddawana ostatniego dnia w trakcie 
powrotu. Wysokość kaucji określana jest w 
informacjach dodatkowych w poszczególnych 
ofertach imprez.
LEKI: kadra pedagogiczna nie zawsze ma 
możliwość skonsultować się z rodzicami lub 
opiekunami lekarstwa przepisanego dziecku 
w trakcie obozu przez personel medyczny. 
Dlatego prosimy koniecznie w karcie kwalifi-
kacyjnej wpisać wszelkie uczulenia, prze-
ciwskazania lekarskie, oraz brane na stałe 
leki. Koszt lekarstw na receptę na imprezach 
zagranicznych pokrywa ubezpieczyciel, a na 
krajowych-rodzice.
OPIEKA MEDYCZNA: na imprezach krajowych 
zapewniamy opiekę medyczną w publicznych 
ośrodkach zdrowia i szpitalach. Jeśli w ośrod-
ku/hotelu zapewniamy opiekę lekarza lub 
pielęgniarki jest to zaznaczone w programie 
imprezy. Na imprezach zagranicznych uczest-
nicy korzystają z ubezpieczenia AXA „konty-
nenty” w przypadku choroby lub hospitalizacji 
za granicą opiekę medyczną zapewnia i 
koordynuje w imieniu ubezpieczyciela centrala 
alarmowa Intrepartner Assistance tel.: +48 
228645526. Gorąco zalecamy posiadanie kar-
ty NFZ zapewniającej opiekę medyczną EU.
PASZPORT: uczestnicy imprez zagranicz-
nych muszą posiadać ważny przynajmniej 6 
miesięcy paszport lub dowód osobisty (kraje 
strefy Schengen). Brak kontroli granicznej 
w strefie Schengen w żadnym wypadku nie 
zwalnia z konieczności posiadania dokumen-
tów. W przypadku ich braku uczestnik nie 
zostanie zabrany na imprezy.

PEŁNOLETNI UCZESTNICY: Uczestnicy, 
którzy ukończyli 18 lat, podlegają regulami-
nowi obozu i pozostają pod opieką kadry na 
równi z innymi uczestnikami. W przypadku 
rażącego naruszenia obowiązujących zasad 
pełnoletni uczestnik może zostać usunięty z 
obozu bez zgody opiekunów. W takiej sytuacji 
organizator nie zapewnia powrotu do miejsca 
zamieszkania.
PIERWSZY /OSTATNI DZIEŃ OBOZU: w przy-
padku imprez samolotowych przeznaczony 
jest w całości na realizację kwestii transpor-
towej (przelot, odprawa, transfer, zakwatero-
wanie, wykwaterowanie)
PROGRAM: nasz personel zawsze dokłada 
wszelkich możliwych starań, aby zrealizo-
wać w całości program obozu. Jednakże w 
pewnych sytuacjach (program turystyczny, 
rekreacyjny, i sportowy) może on być zrealizo-
wany, tylko w zależności od ilości chętnych i 
warunków pogodowych.
REGULAMIN: na naszych imprezach uczest-
ników obowiązuje przestrzeganie ściśle 
określonych zasad określonych w regulaminie 
obozu zamieszczonym w karcie kwalifika-
cyjnej. Rodziców prosimy o wcześniejsze 
zapoznanie się z regulaminem i podpisanie 
go przed wyjazdem dziecka na imprezę. 
Uczestnicy obozu własnoręcznym podpisem 
deklarują jego znajomość i akceptują tuż po 
przyjeździe na miejsce wypoczynku.
WYPOSAŻENIE: niezależnie od charakteru 
imprezy niezbędne elementy wyposażenia 
obozowicza to: nakrycie głowy, ręczniki, 
okulary przeciwsłoneczne, obuwie sporto-
we, strój do kąpieli, klapki, krem z filtrem, 
płaszcz przeciwdeszczowy. Na imprezach 
specjalistycznych należy zabrać dodatkowe 
wyposażenie zgodnie z sugestiami zawartymi 
w ofercie.
ZAKWATEROWANIE: w ośrodkach doba 
hotelowa trwa od godz. 16.00 do 10.00. jeżeli 
przyjazd nastąpi wcześniej lub wyjazd później, 
zapewniamy miejsce na złożenie bagażu. 
Wszelkie prośby dotyczące zakwaterowania 
dzieci, prosimy umieszczać w karcie kwalifi-
kacyjnej, w miarę możliwości postaramy się 
spełnić Państwa życzenia. W uzasadnionych 
przypadkach zastrzegamy sobie prawo do 
zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna 
płeć i wiek uczestników, prośby dzieci, lub 
rodziców). Kategorie ośrodków, podane są wg 
standardów obowiązujących w danym kraju.
ZDROWIE: organizowane przez nas impre-
zy przeznaczone są zasadniczo dla dzieci 
zdrowych i tylko takim dzieciom, jesteśmy w 
stanie zapewnić właściwą opiekę. W trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników w 
przypadku choroby przewlekłej bądź jakich-
kolwiek problemów zdrowotnych, uprzejmie 
prosimy o konsultacje z naszym biurem przed 
wysłaniem dziecka na obóz. Zawsze gorąco 
polecamy wykupienie Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji AXA, która znacznie łagodzi bądź 
całkowicie zniweluje Państwa obciążenie 
finansowe związane z rezygnacją z imprezy.
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SPRAWDŹ NASZE STAŁE PROMOCJE

WAŻNE INFORMACJE

Gwarancja Zmiany Rezerwacji 
Jeżeli nie jesteś pewien czy zarezerwujesz dobre miejsce i ter-
min wyjazdu to Gwarancja Zmiany Rezerwacji jest stworzona 
właśnie dla Ciebie. 

Dzięki niej do 10 dni przed rozpoczęciem obozu możesz zmie-
nić wszystko! Datę obozu a nawet miejsce wyjazdu. Sam o 
tym decydujesz bez żadnych dodatkowych kosztów. 

Jeżeli rezerwując wyjazd korzystałeś ze zniżki, zachowujesz ją 
przy każdej zmianie. 
Przy wymianie na droższy wyjazd/termin dopłacasz tylko róż-
nicę wynikająca z wyliczenia ceny. Natomiast jeżeli wyjazd/
termin jest tańszy, zwracamy różnicę. Gwarancję tą możesz 
wykupić tylko w momencie podpisywania umowy.

Gwarancja Stałej Ceny 
Nasze imprezy zagraniczne są kalkulowane przy kursie Euro 
wynoszącym 4,3 PLN. W przypadku wzrostu kursu Euro biuro 
ma prawo zgodnie z treścią Ustawy o Imprezach Turystycz-
nych i powiązanych Usługach Turystycznych w terminie do 21 
dni przed rozpoczęciem imprezy (nawet dla klientów którzy 
już podpisali umowę i wpłacili zaliczkę) o kwotę wynikającą ze 
zmiany kursu walut lub np. wzrostu cen benzyny. Aby zabez-
pieczyć się przed ewentualnym podniesieniem ceny imprezy 
proponujemy Państwu zakupienie (w momencie podpisywania 
umowy) Gwarancji Stałej Ceny. Jej wielkość jest określana 
indywidualnie dla każdej imprezy i podana jest w cenniku. 
Ubezpieczenie gwarantuje że cena zakupionego obozu czy 
kolonii nie ulegnie zmianie. 

Gwarancja All Inclusive
(Gwarancja Zmiany Rezerwacji+AXA Ubezpieczenie Kosztów 
Rezygnacji+Gwarancja Stałej Ceny) 
Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania 
umowy mogą państwo nie martwić
się galopujacym kursem EURO, cenami benzyny, również 
koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! 
W pakiecie bowiem jest ZAWSZE taniej.

Potrzebne Dokumenty na Obóz;
Każdy uczestnik w chwili wyjazdu powinien posiadać:
1.Ważny Paszport: (dot. imprez zagranicznych), w krajach EU 
może być dowód osobisty (Legitymacja szkolna nie jest doku-
mentem uprawniającym do wyjazdu poza granicę Polski).
2.Legitymacja Szkolna: na obozach w Polsce i za granicą 
uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji 
szkolnej.
3.Karta Kwalifikacyjna: jest wymaganym przez prawo do-
kumentem każdego obozowicza . Starannie wypełniona karta 
kwalifikacyjna jest dla kierownika obozu i wychowawców 
nieocenionym źródłem informacji.
Uczestnik bez wymaganych dokumentów nie będzie mógł 
uczestniczyć w obozie.

STAŁY KLIENT
Jeśli Twoje dziecko było już z Nami na wyjeździe, a 
oczywistym jest że chce jechać znowu, to mamy dla Ciebie 
dobra wiadomość! Przy wyjeździe z Nami po raz drugi - 
otrzymuje 50 PLN zniżki, a przy trzecim i kolejnym już całe 
100 PLN! Promocję można łączyć ze zniżką RODZEŃSTWO.

RODZEŃSTWO
Dobrze wiemy, że rodzeństwa mają zawsze pod górkę i 
wszystkim muszą się dzielić! Ale to nie u nas...Jeśli dwójka 
(lub więcej)dzieci będących rodzeństwem wyjeżdża na nasze 
imprezy tego samego sezonu, każde dostaje 50 PLN zniżki na 
wyjazd. Promocję można łączyć ze zniżką STAŁY KLIENT

W celu naniesienia zniżek stałych należy skontaktować się z biurem.
Promocje stałe nie łączą się z innymi promocjami (chyba, że zaznaczono inaczej)

UBEZPIECZENIE TUIR AXA

Imprezy zagraniczne - jeżeli w programie nie zaznaczono 
inaczej uczestnicy imprez zagranicznych objęci są ubezpie-
czeniem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A. - od 
kosztów leczenia KL do kwoty 10 000 Euro, od następstw 
nieszczęśliwych wypadków NNW do kwoty 2 000 Euro. 
Imprezy krajowe - Jeżeli w programie imprezy nie zaznaczo-
no inaczej cena wykupionego obozu zawiera ubezpieczenie od 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), których OWU 
zatwierdzone jest uchwałą Zarządu AXA nr 1/25/09 z dnia 
25.09.2009. Ubezpieczenie obejmuje NNW na terenie RP do 
kwoty 10.000 PLN.

UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNE
Serdecznie polecamy także skorzystanie z naszych ubezpie-
czeń fakultatywnych:
• Podwyższenie Kwoty Ubezpieczenia KL na imprezach za-

granicznych do kwoty 20.000 EUR 
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych CP – pokrywa 

koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, 
które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu AXA 
Kontynenty do kwoty 10.000 EUR lub 20.000 EUR (w przy-
padku wykupienia Podwyższonego Ubezpieczenia KL) 

Pełne W\warunki ubezpieczenia znajdują się w OWU Kontynenty

KARTA NFZ
Na wyjazdy zagraniczne zalecamy wyrobienie karty NFZ, która 
może ułatwić formalności związane z ewentualną hospita-
lizacją za granicą, w szczególności w sytuacjach gdy koszty 
związane z wypadkiem będą wyższe od standardowego ubez-
pieczenia AXA Kontynenty wynoszące 10.000 EUR. Informacje 
na temat karty NFZ: 225726000 lub na www.nfz.gov.pl.

KILKA FAKTÓW O BIURZE

• Działamy na podstawie działamy na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsię-
biorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych pod numerem 1173 

• Mamy gwarancje ubezpieczeniowa nr 05.764.592 wysta-
wiona przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
SA na kwotę 2 030 600 PLN

• Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz członkiem i 
założycielem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

• Upoważnienie do dysponowania środkami z Gwarancji 
posiada Marszałek Województwa

• Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

HELP LINE: Od wielu lat staramy się by nasze wyjazdy spełnia-
ły najwyższe standardy jakości obsługi klientów. W związku z 
tym jak co roku uruchamiamy specjalny numer telefonu HELP 
LINE. Jest to alarmowa linia telefoniczna do korzystania tylko 
w nagłych przypadkach. Czynna poza godzinami pracy biura 
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POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP
Jeziora / 7-15 lat

Kod Programu

WAW/
MX 

WAW/
AD 

WAW/
BT 

WAW/
BU 

WAW/
DI 

WAW/
FP 

WAW/
HU 

WAW/
KO 

WAW/
LE 

WAW/
NE 

WAW/
PI 

WAW/
WY 

WAW/
RO 

Terminy Cena zł     

29.06-09.07 1799 1939 1939 2229 2179 2119 1999

10.07-20.07 1799 2129 2229 2179 2019 1999

21.07-31.07 1799 1939 1969 2229 2179 1989 2019 1999

01.08-11.08 1799 1949 2179 1989 2019 1929 1999

12.08-22.08 1799 1969 1939 2179 2019 2119 1999

BLISKO WARSZAWY 
Dla wszystkich kochających słoneczne wakacje i nowe 
wyzwania! Fascynująca moc nowych umiejętności, 
towarzystwo przyjaciół i kolegów -  będą to Wasze 
najwspanialsze wakacje!

Rogowiec położony jest z dala od zgiełku cywilizacji, pośród 
pięknych lasów sosnowych w środkowej Polsce, tylko 170 
km od Warszawy i 8 km od Bełchatowa. Wyjątkowe walory 
przyrodnicze, jezioro i pogodna, niepowtarzalna atmosfera - 
to wymarzone miejsce dla Was na niezapomnianą kolonię! 

OSIR WAWRZKOWIZNA - na terenie ośrodka znajduje się 
kąpielisko wodne z piaszczystą plażą i 90-cio metrową 
zjeżdżalnią wodną, park linowy, poligon wojskowy, 
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z naturalną murawą 
i trybunami, boiska do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, 
siłownia, stadnina koni, rowerki typu gokart, przystań wodna, 
kajaki, rowerki wodne, mini zoo, miejsce na ognisko.

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwszy posiłek obiad, 
ostatni obiad.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. bezglutenowe, 
wegetariańskie (po wcześniejszym zgłoszeniu). 

Będziecie mieszkać: w 6 os. domkach „Ranczo” (dwie 
kondygnacje: na piętrze 4 os. sypialnia, na parterze 2 os. 
sypialnia) z łazienką z prysznicem oraz TV.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci staramy się żeby w każdym 
domku była zakwaterowana zawsze 1 osoba kadry - 
wychowawca. OSiR Wawrzkowizna jest ogrodzony  
i monitorowany 24h.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 100 
PLN+imprezy fakultatywne. Uwaga: Potrzebna pisemna 
zgoda rodziców na korzystanie z Parku Linowego (wyc. 
fakultatywna). Prosimy o zabranie czepka kąpielowego, 
okularów do pływania i klapek na basen (wyc. fakultatywna 
aquapark). Ważne! Telefony komórkowe, aparaty 
fotograficzne, czy inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera 
na kolonię na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów 
nie zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 50 osób.
BARDZO WAŻNE: Warunkiem przystąpienia do nauki jazdy 
konnej jest ukończenie 10 roku życia, oraz dostarczenie 
wypełnionego i podpisanego przez opiekuna dziecka 
oświadczenia dot. jazdy konnej. 

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MANDORIA - MIASTO PRZYGÓD  
- Cena: 135 PLN

• PARK LINOWY – Cena: 50 PLN
• AQUAPARK SOLPARK (2 h) - Cena: 70 PLN
• Pakiet Konny  (kurs 7 dni)  - Cena: 350 PLN

•  

•  
 

 
 

•   

•   
 

 

•  

• 
•  

  

•   

• 
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POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP

szczegółowe programy obozów na Kochamwakacje.pl

POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP

Bushcraft z Łukaszem Tulejem
Ruszamy ku przygodzie:
• zielona kuchnia - czyli co można zjeść i czym się uleczyć podczas dalekich wypraw  
• praca z drewnem - Nauczymy Cię bezpiecznej obsługi siekiery oraz noża 
• jak przygotować schronienie w lesie w prosty sposób za pomocą płachty biwakowej
• pierwsza pomoc przedmedyczna, apteczka co powinna zawierać i jak jej używać 
• tropienie zwierząt i rozpoznawanie śladów, oraz zasady łańcucha pokarmowego 
• nocna multimedialna prelekcja podróżnicza w terenie
• strzelanie z łuku
• + elementy programu campowy blok ogólnyCena już od

1959 zł

WAW/BT7-14  
lat Fabryka Pasji  

• szyjemy wakacyjną maskotkę – posługiwanie się igłą i nitką 
• może zostanę hafciarką – poznamy podstawowe ściegi haftów
• kurs robienia na drutach – przywozimy ze sobą włóczkę aby wykonać pompony, 

zajączki,girlandy, myszki
• bukieciarstwo – podstawy układania wiązanek okolicznościowych 
• cuda ,cudeńka z papieru – filigranowe dzieła papierowe, origami
• szydełkowe fantazje – breloczki,kwiatki do ozdoby letnich torebek i kapeluszy
• eco- ozdoby – korale, choinki, ramki z makaronu
• odlewy gipsowe – przygotowanie masy ,formy, malowanie i ozdabianie
• masa solna – Anielskie rady
• CD – recykling – nadacie nowe życie starym płytom
• + elementy programu campowy blok ogólny

Cena już od

1939 zł

WAW/FP7-13   
lat

WIELKI FINAŁ - na zakończenie dla wszystkich kolonistów Wernisaż Waszych prac. 

Adrenalina Team 
• park linowy w cenie - dla tych co lubią wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpieczeństwa 
• elementy terenoznawstwa i orienteeringu - nauczymy się czytania mapy i jej  

zorientowania w terenie. Na zakończenie stworzymy dwie drużyny, każda przygotuje 
mapę i spróbuje dotrzeć do wyznaczonego celu 

• elementy survivalu - psychologia przetrwania
• rodzaje ognisk oraz nauka ich rozpalania różnymi metodami  
• puszka przetrwania - każdy będzie miał szansę skonstruować zbiór rzeczy, które w jego 

ocenie będą potrzebne jako tzw. „Ostatnia deska ratunku” 
• naturalne zagrożenia czyli jak rozpoznać trujące rośliny, jak reagować w sytuacji burzy 
• operacja PIORUN-niczym Agent James Bond 007 będziecie musieli odbić zakładników 
• + elementy programu campowy blok ogólny

Cena już od

1949 zł

WAW/AD7-13   
lat

Kolonia letnia Wesoły Mixer 

• dmuchane walki sumo – zabawa/walka dwóch zawodników na miękkiej macie 
• spodnie podwójne - wyścigi w podwójnych spodniach olbrzyma 
• narty poczwórne - kilka osób na jednych nartach? Czemu nie! 
• taśma wieloosobowa - zabawa przypominająca gąsienicę czołgu 
• rajd rowerkami typu gokart 
• plażowanie,kąpiele w jeziorze z 90-metrową zjeżdżalnią wodną 
• Campowe Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy 
• hand made i fabryka fantazji - cuda i cudeńka z masy solnej
• przejażdżka bryczkami po terenie ośrodka z pogadanką w stadninie koni 
• młody komandos – czyli manewry wojskowe na poligonie
• „orienteering” – nauka czytania mapy i posługiwania się kompasem
• nocna gra terenowa z dreszczykiem „Camp Rogowiec pełen zagadek”
• ognisko, dyskoteki, gry i zabawy 

Cena już od

1799 zł

WAW/MX7-13  
lat

ŁUKASZ TULEJ - podróżnik, instruktor sztuki przetrwania i przyrodnik. Założyciel szkoły 
przetrwania. Łukasz Tulej będzie z wami przez 2 dni trwania obozu.

Kolonia letnia Wioo Przygodo   
• 20 godzin zajęć w stadninie, w tym 10 godzin jazdy z instruktorem. 
• zajęcia w grupach zgodnie z poziomem zaawansowania. Kameralne grupki do 5 osób. 
• dla początkujących: nauka jazdy, praca w stajni 
• dla zaawansowanych: jazda kłusem i galopem, wycieczki w terenie. 
• (dzieci początkujące lekcje po 30 minut – na lonży, lepiej jeżdżące 1 h na ujeżdżalni, 

padoku) 
• WIELKI FINAŁ - chrzest na idealnego jeźdźca i opiekuna koni 
• + elementy programu campowy blok ogólny

Cena już od

2179 zł

WAW/KO10-15   
lat

Warunkiem przystąpienia do nauki jazdy konnej w stajni jest zapoznanie się z regulaminem 
stajni, oraz dostarczenie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna dziecka oświadczenia 
dot. jazdy konnej. UWAGA! Przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju do jazdy - 
długie spodnie, toczek. 

Hulajnogowy Camp    
• zasady bezpiecznego korzystania z skateparku,zasady bezpiecznej jazdy
• jak dobrze skręcić/złożyć hulajnogę 
• liczne konkursy z zdobytej wiedzy hulajnogowej podczas trwania obozu
• konkurs na najlepszy projekt skateparku 
• zajęcia praktyczne będą odbywały się na SkatePlazie - skateparku w Bełchatowie
• bowl, liczne rampy, boxy oraz raile do robienia wymarzonych trików 
• zajęcia z instruktorem, profesjonalnym riderem hulajnogi wyczynowej 
• nauka takich trików jak: tailwhip, manual, barspin  
• nauka grindów takich jak np. feeble, smith 
• video analiza- niezbędna żeby stać się mistrzem hulajnogi
• + elementy programu campowy blok ogólny

Cena już od

2229 zł

WAW/HU7-15 
lat

 Program zajęć będzie dostosowany do Waszych umiejętności i stopnia zaawansowania oraz warunków pogodowych

Lego z Edukido     
Autorski program pomagający poznawać świat poprzez 
zabawę klockami Lego. Zajęcia odbywają się 4 razy w ciągu 
turnusu po około 60 minut.
• temat, problem i klocki LEGO - to wy stworzycie swoje 

światy!
• wejdziemy w świat techniki, przyrody, fizyki, geografii, 

mechaniki budownictwa, nauk o ziemi, sportów i innych 
obszarów  

• będziemy ożywiać nasze modele poprzez dołączanie 
silników, czujników i innych klocków funkcyjnych

• nauczymy się jak powstają roboty 
• kładziemy nacisk na stawianie pytań, bo to właśnie pytania 

pozwalają zrozumieć świat 

Cena już od

1989 zł

WAW/LE7-13  
lat

• będzie mnóstwo praktyki 
i eksperymentów

• tematyka zabaw 
z klockami Lego: 
kolejka górska, 
automat perkusyjny, 
łazik marsjański, 
most zwodzony czy 
śmigłowiec i wiele innych 

• + elementy programu 
campowy blok ogólny

Agenci Nerf  
Kolonia z popularnymi wyrzutniami Nerf. Będziecie korzystać z pistoletów na wodę i naboje 
piankowe. 
• teren rozgrywek to ośrodek Wawrzkowizna - plaża, łąki, las, poligon wojskowy 
• przygotowanie -każdy Agent przed rozpoczęciem rozgrywek pozna podstawy 

strzelectwa.  Dobre maskowanie to szansa na zwycięstwo, dlatego nauczycie się 
także kamuflażu w terenie. Wszyscy Agenci, wspólnie z instruktorem opracują KODEKS 
STRZELCA, tak aby uczynić grę bezpieczną. 

• trening strzelecki do tarczy z repliki ASG 
• NERF scenariusze gier- dziewczynka może zostać tajną agentką, czy też rebeliantką. Dla 

chłopców Zombie Attack. Zabawy będziemy opierać na scenariuszach zaczerpniętych  
z modnych i lubianych filmów czy komiksów. 

• + elementy programu campowy blok ogólny

Cena już od

2019 zł

WAW/NE7-13   
lat

Campowy blok ogólny
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POLSKA / ROMANÓWKA ZOO CAMP 
Agroturystyka / 6 - 13 lat

Kod Programu

LEW/MX LEW/SI LEW/WE LEW/RO 

Terminy Cena zł     

10.07-20.07 1999 2329 2159 1899

Romanówka to malownicza miejscowość położona pośród 
łąk, pól i lasów na obrzeżu trójkąta turystycznego  
Nałęczów - Kazimierz Dolny - Puławy. Sielskość otoczenia 
umożliwiająca odpoczynek od wielkomiejskiego gwaru  
w miłych okolicznościach przyrody. To idealne miejsce dla 
osób pragnących zrelaksować się i pooddychać świeżym 
powietrzem. 
W Romanówce czas płynie wolniej...  
Niewątpliwą atrakcją tej miejscowości jest ZOO Wojciechów.

Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjny Biały Lew - to 
kameralny ośrodek o wysokim standardzie położony z dala od 
zgiełku i miejskiego hałasu. Do dyspozycji uczestników: sala 
restauracyjna, stały i bezpłatny dostęp do Internetu, a także: 
unikatowe w skali kraju – własne ZOO Wojciechów, kryty 
basen rekreacyjny o wym. 4m x 8m (korzystamy  
w wyznaczonych godzinach), plac zabaw, na który składają 
się m.in.: huśtawki, zjeżdżalnie, wieżyczki, Tyrolka, sklepik z 
napojami, słodyczami, drobnymi przekąskami  
i pamiątkami, sala świetlicowa, sala biesiadna idealna na 
warsztaty i zajęcia na niepogodę, zadaszone miejsce na 
ognisko, zadaszona wiata z grillem i miejscem na imprezę 
plenerową

3 posiłki dziennie + podwieczorek w stylowej stołówce 
ośrodka. Pierwszy posiłek obiad, ostatni posiłek obiad + 
suchy prowiant. Dzieci będą mogły zakosztować klasycznych, 
tradycyjnych lubelskich dań, które są wizytówką regionu.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia za dodatkową 
odpłatnością: dieta bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa, 
lekkostrawna, wegetariańska (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Będziecie mieszkać: w komfortowo urządzonych pokojach 
2-,3-osobowych z łazienkami.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 100 PLN 
+ imprezy fakultatywne + bilet wstępu do Owadolandii w 
cenie około 15 PLN/os dla chętnych. Uwaga: Potrzebna 
pisemna zgoda rodziców na korzystanie z Parku Linowego 
(wyc. fakultatywna). Prosimy o zabranie czepka kąpielowego, 
okularów do pływania i klapek na basen (zajęcia programowe i 
wyjazd fakultatywny do aquaparku).  
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię 
na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie 
zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• PARK LINOWY – Cena: 40 PLN
• PARK WODNY w Puławach  - Cena: 80 PLN
• AQUAPARK na niepogodę  w Lublinie  

- Cena: 95 PLN
• MAGICZNE OGRODY - Cena: 95 PLN

POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP

Obóz Piłkarski  
• technika i doszkalanie przyjęcia, zagrania i prowadzenia piłki
• doszkalanie strzału na bramkę, gry słabszą nogą oraz zagrań głową
• doszkalanie stałych fragmentów i zasad gry 
• trening przygotowania motorycznego
• elementy pierwszej pomocy oraz kontuzje zawodników
• odpowiednia dieta dla sportowca
• różnego rodzaju rozgrywki piłkarskie : sparingi, turbo strzelec, turniej w fifie
• turniej w FIFE na konsoli GALA SPORTOWCÓW – bal na zakończenie kolonii 
• + elementy programu campowy blok ogólny
Zajęcia będą dostosowane do Waszych umiejętności i stopnia zaawansowania oraz 
warunków pogodowych.

Cena już od

1929 zł

WAW/PI7-14  
lat

PROGRAM STWORZYŁ I POPROWADZI DLA WAS DOMINIK BĄK  - grę w piłkę zacząłem w III klasie szkoły podstawowej. Przez 2 
lata byłem zawodnikiem w klubie z Rudy Śląskiej. Aktualnie gram w piłkę ręczną w II ligowym klubie z Mysłowic. 

Wypasione wakacje 
• SPŁYW KAJAKOWY rzeką Widawką ok. 3 godz.
• PARK LINOWY-dla tych co lubią wyzwania. Nad bezpieczeństwem czuwają instruktorzy, 

a uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny 
• AQUAPARK SOLPARK- zabawa na basenie Solpark w Kleszczowie z atrakcjami
• NOCNA WYPRAWA-z noclegiem pod namiotem
• STRZELECTWO-gra wg wybranego przez siebie scenariusza z pistoletów NERF oraz 

strzelanie do tarczy z repliki ASG. 
• ELEMENTY TERENOZNAWSTWA I ORIENTEERINGUE-nauczymy się czytania mapy i jej 

zorientowania w terenie
• 12 PRAC ASTERIXA - wyścigi w workach, przeciąganie liny, rozpalanie ognia bez zapałek, 

zapisywanie i nadawanie komunikatu bez słów, bicie piany oraz wiele innych zabawnych 
konkurencji 

• + elementy programu campowy blok ogólny

Cena już od

2119 zł

WAW/WY9-13  
lat

UWAGA!  Prosimy o zabranie 
własnego śpiwora oraz karimaty 
na nocną wyprawę 

Majsterkowanie DIY  
• konstruowanie karmików dla ptaków ze sklejki wytniemy potrzebne nam materiały  

a potem połączymy je gwoździami.
• drewniany pinball, zaprojektuj i zbuduj swój własny labirynt 
• mały elektryk: zbuduj od zera własną lampkę nocną i zabierz ja ze sobą do domu. 

Używając przy tym gałęzi i korzeni które znajdziesz w lesie
• szafka z szufladami: zbudujemy ją z gotowych materiałów, wystarczy tylko połączyć 

wszystko razem przy użyciu wkrętarki, młotka i gotowe
• złapałeś gumę? Nie ma sprawy nauczymy cię jak zmienić dętkę w rowerze bądź koło 
• + elementy programu campowy blok ogólny
 Każdy uczestnik podczas pracy będzie miał założone ochronne okulary oraz rękawiczki.

Cena już od

1969 zł

WAW/DI7-13 
lat

Wakacje z rodzicami   
Dla dzieci należy wybrać i zarezerwować jeden z programów dziecięcych w Rogowiec Camp.
W ciągu dnia Wasze dzieci przebywają pod opieką Naszej wykwalifikowanej kadry i w gronie 
rówieśników. Natomiast noce spędzają z Rodzicami we wspólnym pokoju. 
• Dla rodziców:
• kiedy Wasze dzieci będą beztrosko spędzać czas z wychowawcami, Wy będziecie mogli 

oddać się chwilom przyjemności. Opiekę nad dziećmi przejmujecie dopiero po zajęciach, 
czyli wieczorem 

• dla dorosłych proponujemy wiele atrakcji na terenie ośrodka Wawrzkowizna: tenis, 
jazda konna, wędkowanie, park linowy, przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
siłownia

Cena już od

1999 zł

WAW/RO 18-99  
lat
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POLSKA / ŁEBA CAMP  
Morze / 7 - 15 lat

Łeba to jedna z najpopularniejszych nadmorskich 
miejscowości - wprost wymarzone miejsce na LETNI CAMP! 
To co Was zachwyci to rozległa, szeroka i piaszczysta plaża, 
czyste morze, jeziora w sąsiedztwie lasów, unikalne ruchome 
wydmy i leczniczy mikroklimat. 

OKW SŁONECZKO  - położony jest w urokliwej części 
Łeby, blisko centrum i zaledwie około 300 m od szerokiej 
piaszczystej plaży. Słoneczko to ośrodek przyjazny dzieciom: 
wypoczywają tu tylko koloniści!
Do Waszej dyspozycji:
bogate zaplecze sportowe: 2 wielofunkcyjne boiska sportowe 
(z nawierzchnią z trawy syntetycznej) 3 boiska plażowe, 
okrągłe stoły do grupowej gry w tenisa, mini golf, outdoor 
fitness –siłownia plenerowa, 4-stanowiskowa trampolina, 
namiot z lustrami do zajęć rekreacyjno-tanecznych, sala 
gimnastyczna (16x9) z wyposażeniem, oraz  lustrami, w 
pobliżu znajduje się boisko trawiaste oraz Rolkowisko i Orlik 
zaplecze rekreacyjne: plac zabaw z małpim gajem, „tropikalna 
wyspa” z palmami i leżakami, namiot gier m.in.:cymbergaje, 
piłkarzyki, oraz Console Room m.in.:x-box, kinect, 8 desek do 
TrickBoard, 30 rowerów 
a ponad to: świetlice z TV-DVD i sprzętem nagłaśniającym do 
realizacji dyskotek, karaoke, miejsca ogniskowe, grill, wi-fi na 
terenie ośrodka. 
Na jego terenie znajduje się również gabinet lekarski.

3 posiłki dziennie + podwieczorek: śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany w klimatyzowanej stołówce 
ośrodka. Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + 
suchy prowiant.

Diety niestandardowe podyktowane względami zdrowotnymi 
realizujemy po okazaniu zaświadczenia lekarskiego i 
bez dopłat, pozostałe płatne dodatkowo. Realizacja po 
wcześniejszym zgłoszeniu (min. 7 dni). Żywienie wymagające 
korzystania z cateringu zewnętrznego dopłata 75 zł/dzień. 

Zakwaterowanie w murowanych, ogrzewanych budynkach. 
Pokoje 4,5,6 -osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (w części 
pokoi możliwe łóżka piętrowe).

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 120 PLN + 
imprezy fakultatywne. Uwaga: *Zajęcia w Power Parku (pod 
opieką instruktora, konieczna pisemna zgoda rodziców)
Prosimy o zabranie kostiumu kąpielowego, klapek i czepka 
na kryty basen (wyc. fakultatywna). Ważne! Telefony 
komórkowe, aparaty fotograficzne, czy inny sprzęt 
elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię na wyłączną, 
własną odpowiedzialność. Telefonów nie zabieramy na zajęcia 
programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 45 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• PARK DINOZAURÓW wycieczka około  
5-6 godz. - Cena: 75 PLN

• LABIRYNT PARK ŁEBA - Cena: 40 PLN
• REJS STATKIEM -  Cena: 45 PLN
• BASEN KRYTY - Cena: 30 PLN
• *PARK LINOWY - Cena: 55 PLN
• *PAINTBALL - Cena: 65 PLN
• *STRZELNICA - Cena: 35 PLN
• *GOKARTOWE SZALEŃSTWO - Cena: 60 PLN

Kod Programu

LEB/MX LEB/GC LEB/GF LEB/GG LEB/PO LEB/WY 

Terminy Cena zł     

29.06-09.07 1769 1909 1969 1949

10.07-20.07 1769 1909 2399 1969

21.07-31.07 1769 2399 1969

POLSKA / ROMANÓWKA - BIAŁY  LEW

Kolonia z elementami SI  
• Alpakoterapia - dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, uczą się 

panowania nad ciałem
• Dogoterapia - pomaga przełamywać bariery lękowe, wycisza i aktywizuje
• Wycieczka do Zoo Wojciechów
• „Anielska sztuka” - każdy samodzielne wykonana drewnianego aniołka  
• Kreatywność - zajęcia aktywujące wrażliwość estetyczną  
• Artystyczna podróż - uczestnicy dowolną techniką przedstawią swoją wymarzoną podróż
• Rękodzieło - tworzenie obrazków za pomocą nici i kordonka 
• Wizyta w sali doświadczania świata - zajęcia w basenie wzbogacają doświadczenia 

zmysłowe
• Ruch to zdrowie - wybrane aktywności fizyczne 
• Łamigłówki i zabawy językowe
• Chusta Klauzy - ćwiczenie refleksu i spostrzegawczości 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

2329 zł

LEW/SI         6-13   
lat

Letni Mixer  

• WYCIECZKA AUTOKAROWA DO KAZIMIERZA DOLNEGO
• Kochamy Zwierzęta małe i duże - wycieczka do ZOO Wojciechów
• kąpiele i zabawy na krytym basenie
• codzienne zajęcia sportowe i zabawy w terenie
• piesza wycieczka do OWADOLANDII (parku edukacyjno-rekreacyjnego)
• spacer do Muzeum Kowalstwa
• „orienteering”-nauka czytania mapy i posługiwania się kompasem
• agenci NERF-zabawy z popularnymi wyrzutniami nerf 
• zajęcia artystyczne
• Campowe Kino pod gwiazdami-wieczorny seans filmowy
• dyskoteka z nauką prostych, integracyjnych układów tanecznych 
• wieczorne podchody, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zajęcia animacyjne z chustą Klauzy

Cena już od

1999 zł

LEW/MX           6-13   
lat

Młody Weterynarz   
• AKWARYSTYKA - hodujemy złotą rybkę
• ZAWÓD WETERYNARZ - na czym polega,jak wyglądają badania weterynaryjne, zajęcia 

praktyczne
• każdego dnia będziemy w bezpośrednim kontakcie z naturą i z przedstawicielami 

kilkudziesięciu gatunków egzotycznych zwierząt 
• będziemy obserwować zachowania i poznamy zwyczaje zwierząt
•  „Sekretne życie zwierzaków domowych”-wspólne oglądanie filmu 
• piesza wycieczka do Owadolandi-parku edukacyjno-rekreacyjnego 
• w Izbie Małego Entomologa obejrzycie gabloty z motylami, chrząszczami i innymi owadami
• mile spędzimy czas na świeżym powietrzu korzystając z atrakcji dostępnych na terenie parku
• dowiemy się m.in.czym się zajmuje groomer, petsitter, zoopsycholog, leśnik 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

2159 zł

LEW/WE             6-13   
lat

Wakacje z rodzicami    
Dla dzieci należy wybrać i zarezerwować jeden z programów dziecięcych w Romanówka 
Camp.
W ciągu dnia Wasze dzieci przebywają pod opieką Naszej wykwalifikowanej kadry i w gronie 
rówieśników. Natomiast noce spędzają z Rodzicami we wspólnym pokoju. 
Dla rodziców:
• kiedy Wasze dzieci będą beztrosko spędzać czas z wychowawcami, Wy będziecie mogli 

oddać się chwilom przyjemności. Opiekę nad dziećmi przejmujecie dopiero zajęciach czyli 
wieczorem 

• możecie również wyjechać ze swoimi najmłodszymi dziećmi. Istnieje możliwości 
wykupienia 1/2 wyżywienia, dostawki dla dziecka oraz łóżeczka turystycznego

• możliwość korzystania z hotelowego basenu krytego 

Cena już od

1899 zł

LEW/RO           18-99    
lat

Campowy blok ogólny
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Morski Mixer
campowy blok ogólny 

ZAJĘCIA REKREACYJNE 
Z ANIMATOREM 
SPORTU W OŚRODKU  
• Neptunalia
• spartakiada między 

kolonijna - współ-
zawodnictwo 
wszystkich  
kolonistów  
z ośrodka 

• gry i zabawy  
sportowe

Cena już od

1769 zł

LEB/MX   7-13     
lat

MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika 
• Campowe Kino pod Gwiazdami- wieczorny seans filmowy 
• Łeba Tour-  główne atrakcje miasta jak i jego historię
• wycieczki rowerowe m.in.: do Nowęcina, nad Jezioro Sarbsko i po Łebie 
• dyskoteki, karaoke 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• zajęcia artystyczne 
• „morski orienteering”– nauka czytania mapy i posługiwania się 

kompasem
• przemarsz Księstwa Łeby– uroczysty przemarsz ulicami miasta 

z włodarzami i podwładnymi Księstwa z okazji Święta Łeby.

Girls Camp

Cena już od

1909 zł

LEB/GC  7-13     
lat

• foto aplikacje – nauczymy się, jak  kreatywnie wykorzystać telefon. Poznamy najlepsze 
aplikacje do obróbki zdjęć, „podkręcimy”je trochę i wyciągniemy z nich to co najlepsze, a 
na koniec zmontujemy z nich filmik z podkładem muzycznym 

• gazeta campowa – każdego dnia pisać będziemy artykuły do gazety campowej
• art – pokaż swoją kreatywną stronę
• talent show
• girls camping – umożliwimy Ci rozbicie prawdziwego letniego obozu
• swimming pool - wizyta na kameralnym basenie z podgrzewaną wodą
• siatkówka plażowa 
• fitness na siłowni plenerowej 
• letnie studio SPA - domowe maseczki, peelingi i sekrety makijażu
• letnie studio fryzur - jak dbać o włosy nie chodząc codziennie do fryzjera 
• podstawy zdrowego odżywiania
• + elementy campowego bloku ogólnego

Obóz filmowy z Marysią  
Krasowską 

Cena już od

2399 zł

LEB/GF   7-15     
lat

termin obozu: 10.07 - 20.07.2020  

FILMOWO z YouTuberką - Marysią Krasowską!  Podszkolisz swoje umiejętności i poczujesz 
się jak gwiazda! Aktorstwo, reżyseria, śpiew, taniec, fotografia, charakteryzacja. Oczywiście 
nie zabraknie też typowych letnich przyjemności.  

• podczas całego obozu co najmniej 14 godzin zajęć filmowo- aktorskich prowadzonych 
przez YouTuberkę Marysie Krasowską 

• zajęcia aktorskie- wspólne gry i zabawy z Marysią
• warsztaty fotograficzne z robienia fotek na najpopularniejsze serwisy 
• nagranie filmu na YouTube- produkcja odcinka na kanał „Zwariowani”  
• nagrywanie podcastu 
• + elementy campowego bloku ogólnego

MARYSIA KRASOWSKA - youtuberka, pisarka, instruktorka tańca, reprezentantka w drużynowych mistrzostwach Polski w tańcu. 
Od 7 roku życia trenowała akrobatykę sportową, a w wieku 11 lat zaczęła swoją przygodę z tańcem. Prowadzi popularne w Polsce 
kanały:  
„ZWARIOWANI”
„ŚWIAT OCZAMI MARYSI”
„KSIĄŻKI RZĄDZĄ” tu Maria dzieli się z widzami pasją czytania i pisania. Macie możliwość zamówienia jej książek: „Banda 
niematerialnych szaleńców”, „Wyspa X” i NOWOŚĆ! „Na Tropie Magii”. 

Obóz akrobatyczno-taneczny  
z Marysią Krasowską 

Cena już od

2399 zł

LEB/GG7-15     
lat

termin obozu: 21.07 - 31.07.2020  

• co najmniej 14 godzin sportu (lekcje akrobatyki, gimnastyki i tańca) prowadzone przez 
profesjonalną i doświadczoną instruktorkę – Marysię Krasowską 

• zajęcia z improwizacji 
• naukę choreografii 
• nagranie filmu na YouTube
• kulisy montażu i pracy Marysi w mediach społecznościowych 
• wspólne granie i śpiewanie 
• + elementy campowego bloku ogólnego

MARYSIA KRASOWSKA - po raz trzeci aktywne kolonie z youtuberką, pisarką, instruktorką tańca. Fani dobrze znają jej 
najpopularniejszy gimnastyczno-akrobatyczny kanal „ZWARIOWANI” . W te wakacje spotkacie Marysię również na obozie 
MUSZYNA CAMP.

Power Max 

Cena już od

1969 zł

LEB/PO9-13      
lat

Zajęcia odbywają się w Power Parku Łeba:
• park linowy - konstrukcje linowe na drzewach,bezpieczne zabawy na wysokości dla 

każdego
• paintball - niezapomniane wrażenia na specjalnie przygotowanym polu do gry  

w paintball (dla młodszych dzieci strzelanie do tarczy)
• strzelnica - do wyboru zajęcia z bronią pneumatyczną, repliki ASG lub strzelanie z łuku 
• gokartowe szaleństwo - tor oświetlony, z profilowanymi zakrętami, trybuną i mostkami 

widokowymi. Przejazd 8 minutowy wraz z instruktażem
• + elementy campowego bloku ogólnego

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają przeszkoleni instruktorzy. Zapewniamy bezpieczny, atestowany sprzęt. Potrzebna 
pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach.

Wypasione wakacje  

Cena już od

1949 zł

LEB/WY  7-13       
lat

• park dinozaurów– na ogromnej 20 ha powierzchni parku spotkasz trójwymiarowe gady 
naturalnej wielkości. Poza dinozaurami czeka na Ciebie moc atrakcji m.in.: zamek strachu, 
bajlandia, małpi gaj, pole minigolfa, Diabelski Młyn oraz niesamowita podróż szlakiem 16 
polskich latarni morskich (czas trwania wycieczki ok. 5-6 godzin) 

• labirynt Park Łeba- największy w Polsce naturalny labirynt z platformami widokowymi
• park linowy- dla tych co lubią wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpieczeństwa(zajęcia 

pod opieką instruktora, konieczna pisemna zgoda rodziców)
• rejs po morzu statkiem Gryf lub Denega
• przemarsz księstwa Łeby– uroczysty przemarsz ulicami miasta z okazji Święta Łeby



POLSKA / MUSZYNA CAMP    

Górski Mixer 
campowy blok ogólny 

• euro bungy- akrobatyczne ewolucje i skoki powietrzne na specjalistycznej trampolinie  
z asekuracją

• sumo- zostań japońskim wojownikiem 
• spodnie podwójne- wyścig w podwójnych spodniach olbrzyma
• narty poczwórne- bieg na 4-osobowych nartach 
• kąpiele ośrodkowym AQUAPARKU
• campowe Kino pod Gwiazdami- seans filmowy 
• Muszyna Tour - piesza wycieczka podczas, której odwiedzimy pobliską pijalnię wód 

mineralnych, ogrody sensoryczne, wejdziemy na taras widokowy ruin XIV wiecznego zamku 
• dyskoteka z konkursami tanecznymi 
• zajęcia „dziennikarskie” 
• pojedynek na kostki- spotkanie z grami planszowymi 
• hand made i fabryka fantazji- cuda i cudeńka z masy solnej
• Muszyna Camp- nocna gra terenowa 

Cena już od

1559 zł

KOL/MX   7-13     
lat
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Akademia Stylu  
• śwatowe  trendy modowe
• stworzymy zestawy z własnych ubrań i dodatków. Utworzymy konto na Snapchacie, 

gdzie będziemy publikować nasze modowe trofea
• profile blogerek modowych- stworzymy swój własny ranking
• konkurs fotograficzny na najlepszą stylizację
• jak stworzyć idealny makijaż do szkoły- spotkanie z profesjonalną wizażystką
• pielęgnacja skóry twarzy i dłoni w domowym SPA 
• jak dbać o włosy i wyglądać rewelacyjnie bez codziennych wizyt u fryzjera
• obejrzymy tutoriale makijażowych i urodowych blogerek 
• uliczny portret czyli #instadaily 
• aplikacje do ćwiczeń, oraz jogging
• podstawy zdrowego odżywiania
• + elementy campowego bloku ogólnego

Cena już od

1799 zł

KOL/AS9-15  
lat

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą 
wygodnych butów sportowych, 
stroju sportowego.

Obóz detektywistyczny   
• kreatywne myślenie - 2 godzinna przygoda w Escape Room
• zajęcia strzeleckie ASG (1 godzina)- będziesz mógł wykazać się sprytem, techniką  

i celnością aby zaskoczyć przeciwnika
• warsztaty detektywa czyli ok. 8 godzin zajęć specjalistycznych, aby rozwikłać największą 

zagadkę wakacji
• ciąg zagadek, zadań, których rozwiązanie spaja wszystkie elementy układanki w całość
• zapoznasz się z metodyką pracy detektywa i nowoczesnymi gadżetami 
• zabezpieczanie śladów i pobieranie odcisków palców 
• praca z wykrywaczem kłamstw oraz wykrywaczem metali
• kodowanie wiadomości i tworzenie znikającego atramentu 
• + elementy campowego bloku ogólnego

Cena już od

1769 zł

KOL/DE 9-15  
lat

Adrenalina - Full Time    
• strzelectwo ASG (1 godzina zajęć)- strzelanie do celu z replik broni 
• paintball (45 min zabawy)- gra na profesjonalnym polu paintballowym 
• mini golf (1 godzina zajęć)-  koordynacja wzrokowo-ruchowa
• aquazorbing (1x 5 minut)- „chodzenie” po wodzie w przezroczystej kuli 
• łucznictwo (1 godzina zajęć)
• euro-bungy (1x 5 minut)- akrobatyczne ewolucje i skoki powietrzne na specjalistycznej 

trampolinie z asekuracją
• archery tag (1 godzina zajęć)- bitwa łuczników na specjalnym polu 
• pierwsza pomoc (1 godzina zajęć)
• modele R/C (4 godziny zajęć) - maszyny zdalnie sterowane  
• + elementy campowego bloku ogólnego

Cena już od

1839 zł

KOL/FU9-15  
lat

Zajęcia realizowane pod opieką instruktorów, potrzebna pisemna zgoda rodziców/opiekuna prawnego na korzystanie z atrakcji 
programowych.

POLSKA / MUSZYNA CAMP
Góry / 7-15 lat

Muszyna to malownicza miejscowość uzdrowiskowo-
wypoczynkowa położona pośród potoków górskich i szczytów 
Beskidu Sądeckiego, tuż obok słynnej Krynicy Zdrój! Muszyna 
to również „Państwo Muszyńskie”, ruiny zamku, Popradzki Park 
Krajobrazowy i Ogrody Zmysłów. 

DW KOLEJARZ położony jest w uzdrowiskowej części Muszyny-
Złockiem pośród gór i lasów. Na rozległym ogrodzonym terenie 
(ok. 4 ha terenu zielonego) znajduje się bogata infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna: MIASTECZKO WODNE z basenem, 
zjeżdżalniami oraz basenem do nauki pływania o wymiarach 
25,0 x 15,0 x 1,8 m i brodzikiem, a także ścieżką zdrowia, boiska 
do gier zespołowych (koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej, 
piłki nożnej), plac zabaw, wiata do grillowania. Ponadto będziecie 
mogli korzystać z: sali telewizyjnej, stołów do ping-ponga, 
piłkarzyków, profesjonalnej sali dyskotekowej z nagłośnieniem i 
oświetleniem, sali tanecznej z lustrami, świetlic, sklepiku - baru 
w budynku i na terenie ośrodka, bilardu (odpłatnie).
Specjalnie dla Was stworzyliśmy studio aktywnego 
wypoczynku Na terenie ośrodka Kolejarz proponujemy:
2 pola do paintballa, pole do mini golfa, stanowisko euro-bungy
stanowisko łucznictwa, zorbing i aquazorbing, oraz wiele innych 
aktywności dostosowanych do wieku i możliwości uczestników. 

Nad bezpieczeństwem zajęć czuwać będą wykwalifikowani 
instruktorzy. Ośrodek jest ogrodzony i dozorowany, a dodatkowo 
dla Waszego bezpieczeństwa zapewniamy opiekę medyczną 
(pielęgniarkę) 24 h

Smaczna, domowa kuchnia: 3 posiłki dziennie + 
podwieczorek serwowane w stołówce ośrodka. Pierwszy 
posiłek kolacja, ostatni posiłek obiad + suchy prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego (po wcześniejszym 
zgłoszeniu).

Zakwaterowanie w przytulnych pokojach 3-5 osobowych lub 
typu studio 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym

Kod Programu

KOL/MX KOL/AC KOL/AS KOL/DE KOL/FU KOL/GG KOL/KO KOL/PR KOL/WN KOL/WY 

Terminy Cena zł     

30.06-9.07 1559 1839 2199 1769 1809

14.07-23.07 1559 1739 1769 2059 1759 1809

28.07-06.08 1559 1799 1839 2059 1759 1809

11.08-20.08 1559 1739 1769 2059 1769 1809

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 150 PLN + imprezy fakultatywne.
Uwaga: * Potrzebna pisemna zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego. Zajęcia aktywne pod opieką instruktora.
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię 
na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie 
zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 60 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• ENERGYLANDIA (ok. 6 h super zabawy)  
- Cena: 185 PLN

• SURVIVAL - Cena: 45 PLN
• ARCHERY TAG - Cena: 40 PLN
• ESCAPE ROOM - Cena: 40 PLN
• AQUAPARK ZAPOPRADZIE - Cena: 30 PLN
• AQUAZORBING - Cena: 25 PLN
• *PAINTBALL -Cena: 50 PLN
• *PAKIET KONNY (3 dni po 1 godz. lekcyjnej)  

- Cena: 150 PLN



POLSKA / KRETOWINY CAMP    
Mazury / Jeziora / 10-17 lat

Kretowiny koło Morąga i Ostródy to niewielka miejscowość 
turystyczna u wrót Warmii i Mazur. Jezioro Narie, lasy, duża 
plaża z pomostem, a zarazem centrum miasteczka ze 
sklepikami, grami zręcznościowymi, placem zabaw i imprezami 
sezonowymi! A dla bardziej aktywnych proponujemy: sportowe 
atrakcje wodne: żeglarstwo, windsurfing i inne sporty wodne. 
To wszystko sprawi,że Kretowiny będą Waszą WAKACYJNĄ 
PRZYGODĄ!  

MAZURY SPORT CLUB ośrodek położony w Krainie Tysiąca 
Jezior, dokładnie nad jeziorem Narie na końcu półwyspu w 
otoczeniu przepięknych lasów. Do Waszej dyspozycji oddajemy 
rozbudowaną bazę rekreacyjno - wypoczynkową:
• basen odkryty
• boiska sportowe: do siatkówki plażowej, koszykówki, beach 

soccera (plażowej piłki nożnej)
• mini golf z 10 dołkami
• stół do ping ponga i bilarda
• sale dydaktyczno-konferencyjne wyposażone w sprzęt 

audio-video: 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-
merytorycznych (na 25 osób); 2 sale konferencyjne z 
rzutnikami i ekranami (na 100 osób) z przeznaczeniem na 
projekcje kinowe i dyskoteki; 2 sale ( na 70 osób) do zajęć 
tematycznych

• sala fitness z lustrami do zajęć tanecznych
• namiot o pow. 100 m2 do zajęć
• siłownia i sauna
• plac zabaw z trampoliną
• tarasy letnie, wydzielone miejsca na ognisko i grilla
Ponadto na terenie ośrodka budynek restauracji i internet 
bezprzewodowy (w wyznaczonych godzinach). Wokół obiektu 
znajduje się wiele ścieżek spacerowych i rowerowych oraz w 
pobliżu wypożyczalnie sprzętu do uprawiania sportów wodnych.

3 posiłki dziennie + deser w stołówce ośrodka. Pierwszy 
posiłek ciepła kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia  m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego, wegańskiego za 
dodatkową opłatą (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Zakwaterowanie w pokojach typu studio w układzie 3+3 ze 
wspólną łazienką i toaletą. W każdym pokoju balkon.

Kod Programu

MSC/MX MSC/AS MSC/KK MSC/MC MSC/PN MSC/RJ MSC/SD MSC/TA MSC/WA MSC/WE MSC/WO MSC/WP 

Terminy Cena zł     

10.07-20.07 1599 1729 1719 1679 1749

21.07-31.07 1599 1809 1739 1749 2199 1799

01.08-11.08 1599 1729 2099 1899 1749 1899
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CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 120 PLN+imprezy fakultatywne.
Uwaga: * Potrzebna pisemna zgoda rodziców. Zajęcia pod 
opieką instruktora. Ważne! Telefony komórkowe, aparaty 
fotograficzne, czy inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera 
na kolonię na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów 
nie zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• *PARK PRZYGODY SNIPER (około 2 h.)  
- Cena: 120 PLN

• *ABC ŻEGLARSTWA (około 3 h.)  
- Cena: 50 PLN

• *ABC WINDSURFINGU (około 2 h.)  
- Cena: 70 PLN

• *KAJAKI (około 2 h.) - Cena: 30 PLN
• REJS ŻAGLÓWKĄ (około 3 h.) - Cena: 30 PLN

POLSKA / MUSZYNA CAMP     

Obóz Akrobatyczno-Taneczny  
z Marysią Krasowską 
• co najmniej 14 godzin sportu (lekcje akrobatyki, gimnastyki i tańca) prowadzone przez 

profesjonalną i doświadczoną instruktorkę– Marysię Krasowską 
• zajęcia z improwizacji 
• naukę choreografii 
• nagranie filmu na YouTube
• kulisy montażu i pracy Marysi w mediach społecznościowych 
• wspólne granie i śpiewanie 
• + elementy campowego bloku ogólnego

Cena już od

2199 zł

KOL/GG    7-15     
lat

MARYSIA KRASOWSKA – PO RAZ TRZECI Z BUT  youtuberka, podróżniczka, pisarka, instruktorka tańca, reprezentantka w 
drużynowych mistrzostwach Polski w tańcu. Od 7 roku życia trenowała akrobatykę sportową, a w wieku 11 lat zaczęła swoją 
przygodę z tańcem. Prowadzi również najpopularniejszy w Polsce kanał  „ZWARIOWANI”oraz „ŚWIAT OCZAMI MARYSI”,
W te wakacje spotkacie Marysię również na obozie ŁEBA CAMP.

Wakacje w siodle 
• podczas turnusu zapewniamy 8 godzin (godz. lekcyjne) jazdy konnej pod kierunkiem 

doświadczonej kadry instruktorskiej, w grupach 5-6 osobowych zgodnie z poziomem 
zaawansowania. Dla początkujących - nauka jazdy od podstaw, dla zaawansowanych- 
lonżowanie, jazda na ujeżdżalni, podstawy ujeżdżania, nauka galopu

• dodatkowo dzieci będą uczestniczyć w pracy stajni tj.: pomaganie w karmieniu koni, 
czyszczenie i siodłanie, obsługa koni przed i po zakończeniu jazd (ok.4 godz.) 

• wszyscy uczestnicy otrzymują gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat koni, 
postępowania z nimi oraz samego jeździectwa. 

• + elementy campowego bloku ogólnego

 Przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju do jazdy - długie spodnie, toczek.

Cena już od

2059 zł

KOL/KO  7-15     
lat

Prepersi- poza cywilizacją  
• survival miejski i jak zostać samowystarczalnym 
• wykorzystanie codziennych przedmiotów w niecodzienny sposób 
• sposoby na pozyskiwanie energii oraz wody pitnej 
• przygotowanie mini ogródka, hodowla warzyw i owoców 
• alternatywne formy komunikacji 
• paintball(45 minut zabawy)- gra na profesjonalnym polu paintballowym
• zasady przetrwania- w ciągu 3 godzin zajęć zdobędziecie umiejętności radzenia sobie z 

trudnymi sytuacjami 
•  budowa tratwy, budowa schronienia, rozpalenie ogniska
• strzelectwo ASG (1 godzina zajęć) strzelanie do celu z replik broni 
• + elementy campowego bloku ogólnego

Cena już od

1759 zł

KOL/PR  9-15     
lat

Zajęcia pod opieką instruktora, potrzebna pisemna zgoda rodziców/opiekuna prawnego na korzystanie z atrakcji.

Obóz Wynalazców  
• zaprojektujecie swój obiekt 2D i 3D, wytniecie ploterem i wydrukujecie na drukarkach 3D
• produkcja piankoliny i gniotków 
• zabawa z cieczą nienewtonowską 
• budowa ROBO, czyli ramienia hydraulicznego 
• modele napędzane skumulowaną energia potencjalną 
• modele R/C- nauczycie się obsługiwać różne modele samochodów i maszyn zdalnie 

sterowanych radiowo
•  pojedynek robotów- bitwa robotami strzelającymi do siebie promieniami podczerwieni, 

sygnalizującymi trafienia i wydającymi dźwięki
• strzelanka kulkami ASG do celu- maszyny toczą walki na specjalnie przygotowanym polu bitwy
• + elementy campowego bloku ogólnego

Cena już od

1769 zł

KOL/WN7-13 
at

Zabawa nauką gdzie w czasie bloków stworzycie niepowtarzalne “zabawki” - około 8 godzin zajęć specjalistycznych.



POLSKA / KRETOWINY CAMP  POLSKA / KRETOWINY CAMP  
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Mazurski Mixer  
campowy blok ogólny 

• waterball- zabawa w kuli na wodzie
• narty poczwórne - bieg na 4-osobowych 

nartach to niezła gratka! 
• slackline- czyli sztuka balansowania na 

taśmie
• strzelanie z łuku- zajęcia łucznicze w 

formie zabaw 
• wodna olimpiada na sportowo
• plażowanie i kąpiele w jeziorze Narie 

(pod opieką ratownika WOPR) 
• Campowe Kino pod Gwiazdami- 

wieczorny seans filmowy 

Cena już od

1599 zł

MSC/MX  7-13     
lat

Akademia Stylu   
FASHION:
• podpatrywać będziemy modowe blogerki i czerpać z nich wakacyjne inspiracje 
• stworzymy świetne zestawy z własnych ubrań i dodatków
• w świecie najnowszych modowych trendów
• utworzymy nasz własny ranking blogerek modowych 
• konkurs fotograficzny na najlepszą stylizację 
BE BEAUTY:
• pielęgnacja skóry twarzy i dłoni w domowym SPA. 

Zastosujemy zabiegi upiększające przygotowane tylko 
domowymi metodami wykorzystując dobrodziejstwa 
natury

• podpowiemy jak dbać o włosy nie chodząc codziennie 
do fryzjera 

• obejrzymy tutoriale makijażowych i urodowych blogerek 
• konkurs na najbardziej odjechaną fryzurę lata 

MSC/AS   7-13     
lat

Cena już od

1729 zł

FIT & HAPPY:
• podstawy zdrowego 

odżywiania
• jogging
• elementy jogi
• aplikacje do ćwiczeń
• aqua aerobic

+elementy z campowego bloku 
ogólnego

Kolonia kulinarna    
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• przystawki i zimne przekąski na różne okazje
• wegański power- nasze menu wypełnią lekkie, szybkie i odżywcze potrawy 
• przygotujemy pyszne desery inspirowane letnimi darami natury 
• pachnące pomarańcze i świeże, aromatyczne pomidory w roli głównej
• kuchnia włoska- przygotowanie pizzy od podstaw
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• przyprawy świata- moc smaku i aromatu  

zamknięta w ziarenkach 
• żyć zdrowo i nie chorować czyli naturalne  

antybiotyki 
• nauka składania serwetek na różne okazje 
• +elementy z campowego bloku ogólnego

MSC/KK8-13      
lat

Cena już od

1809 zł

• hand made i fabryka fantazji- cuda i 
cudeńka z masy solnej

• dyskoteki, karaoke, gry i zabawy sportowe 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• piknik żeglarski– gry i zabawy 

sprawnościowe nad jeziorem 
• „orienteering”– nauka czytania mapy i 

posługiwania się kompasem
• gra terenowa z zadaniami „Mazury Cud 

Natury” 
• nocna gra terenowa z dreszczykiem 

„Kretowiny Camp” pełne zagadek 

Zajęcia odbywają się w specjalnie 
przygotowanej sali oraz w plenerze. 
Zapewniamy potrzebne sprzęty 
kuchenne i produkty spożywcze. 
Każdy Młody Adept otrzyma własny 
fartuch kucharski.

Minecraft z Youtuberem InarYif    
• gwarantujemy ok. 2-3 godziny/dziennie 

minecraftowych zajęć przez min 7 dni 
• zapewniamy komputery 
• wskazówki jak zacząć przygodę na YouTube 
• nauka budowania w Minecraft i poznanie 

minecraftowych styli 
• grupowe projektowanie miasta 
• zajęcia i naukę budowania miast oraz 

podstawy youtubowania z InarYif
• spływ kajakowy - czyli nie tylko Minecraft 
• +elementy z campowego bloku ogólnego

MSC/MC 10-13      
lat

Cena już od

2099 zł

HUBERT BŁASZCZAK ZNANY RÓWNIEŻ 
JAKO InarYif to młody YouTuber zajmujący 
się kreatywnym zastosowaniem gry 
Minecraft. Na swoim koncie udało mu 
się zebrać już ponad 76 000 subskrypcji. 
Śmiały, charyzmatyczny 20-sto latek 
uwielbia tworzyć nowe budowle w 
wirtualnym świecie, a to czym się zajmuje 
na bieżąco dzieli się ze swoimi odbiorcami. 

Pozytywnie kreatywnie  
z youtuberką Polishnotes  
• tworzenie dzieł sztuki bez pędzla 
• tworzenie unikatowego obozowego bidona na twój 

ulubiony napój
• profesjonalny kurs kaligrafii- nauczysz się pisać pięknymi 

czcionkami używając nie tylko flamastrów, ale także 
specjalnych przyrządów piśmienniczych 

• bransoletki przyjaźni- stworzymy je z różnych materiałów, 
spersonalizujemy je, żeby były dla ciebie wyjątkowe 

• Twój osobisty dziennik
• własne naklejki - ładnych naklejek nie musisz kupować  

w sklepie

Cena już od

1899 zł

MSC/PN  7-15      
lat

ANNA HARAZIM - prowadząca 
studygrama oraz kanału 
na youtube o nazwie 
POLISHNOTES z  prawie 75 000 
obserwujących! Pokazuje jak 
kreatywnie spędzać czas, robić 
mnóstwo inspirujących rzeczy, 
jak pięknie literować i rysować 
mając pod ręką tylko zwykłe 
mazaki. 

Akademia Rycerzy Jedi   
Na kolonii wszyscy stajemy się rycerzami Jedi, międzyplanetarnymi wojownikami dobra z sagi 
Gwiezdne Wojny. Odbędziemy kosmiczną podróż:
• by zmierzyć się z wrogimi siłami Imperium
• odkryć drzemiące w nas siły dobra
• oraz zawitać na 10 planet, odkryć nowe umiejętności, przygody i doświadczenia
• +elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1719 zł

MSC/RJ   7-11      
lat

Zostań adeptem tajemnej wiedzy. Będziesz posiadał kartę swojej postaci, którą sam 
stworzysz. Zdobędziesz codziennie dodatkowe umiejętności i udoskonalisz swój charakter. 
Każdy dzień to partia gry RPG oraz gry terenowe, podchody, zawody, wyprawy, ale także 
zajęcia manualne. Zakończeniem dnia jest zawsze przyznanie punktów na karcie swojej 
postaci.

Siedem dni dookoła świata   
Podróżnicy rozpoczną swoją przygodę od nauki czytania mapy i jej zorientowania w terenie. 
Poznamy najpopularniejsze serwisy i systemy rezerwacji on-line aby samodzielnie przygotować 
plan podróży 
• Trendy Europa - wędrówka po największych miastach Europy
• Czarna Afryka - budowa starożytnych piramid, kreatywne stroje, afrykańskie ozdoby
• Azja Barwy Orientu - Holi indyjskie święto radości
• Magiczna  Ameryka Południowa - na tropikalnej plaży brazylijska samba
• Indianie i Kowboje - tworzenie wioski indiańskiej i kowbojskiej
• Lodowa Antarktyda - papierowe iglo i rozkładanie namiotów
• Australia czyli dom sympatycznych misiów koala i skocznych kangurów - nauka rzucania 

bumerangiem, taniec kangura
• +elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1679 zł

MSC/SD  7-13      
lat

Lato z tańcem nowoczesnym  
i teatrem    
• zajęcia z tańca współczesnego 
• zajęcia z improwizacji 
• zajęcia z modern jazz’u 
• zajęcia z elementarnych zadań aktorskich 
• poranna joga, bieganie 
• Jam Session taneczne 
• kino tańca – oglądanie filmów o tańcu lub 

nagrań spektakli Teatrów Tańca 
• zdrowe sposoby odżywiania
• +elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1739 zł

MSC/TA   12-16       
lat

INSTRUKTOR MAGDALENA DOLATA  
- tancerka, performerka, instruktorka, 
absolwentka liceum o profilu Aktor Teatru 
Tańca oraz kierunku Choreografia i techniki 
tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. 
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POLSKA / PIECKI CAMP - MAZURY  

Waksy Camp     
5 dni warsztatów z jednymi z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych YouTuberów 
młodego pokolenia, twórcami kanału WAKSY. Każdy dzień, wypełniony zajęciami oraz 
specjalnie przygotowanymi atrakcjami dodatkowymi, to dawka wiedzy, umiejętności,  
a także niesamowite emocje i przygoda.
• zdobędziecie niezwykle cenne umiejętności filmowe  
• poznacie najciekawsze historie i anegdoty z tworzenia i prowadzenia kanału WAKSY, 
• nauczycie się konstruktywnego podejścia do własnych pomysłów, wspólnie z nami 

odkurzycie i obalicie wszystkie mity YouTube’a
• otrzymacie pakiet mini gadżetów Waksy, oraz kupić wiele niedostępnych nigdzie 

waksowych gadżetów  
• spędzicie mnóstwo czasu z całą ekipą Waksów
• będziecie świadkami nagrywania jednego z odcinków 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

2399 zł

MCH/WA  10-16    
lat

Mazurski Mixer      
• AQUA PAKIET - wycieczka kajakowa, wycieczka rowerkami wodnymi, wycieczka 10 

osobowymi pontonami raftingowymi, przejażdżka łodzią Vikingów, kąpiele w Jeziorze 
Wągiel, plażowanie, konkursy i zabawy na plaży

• ACTIV PAKIET - wyścigi w podwójnych spodniach, narty poczwórne, taśma 
wieloosobowa, zabawa w hydraulika, zawody sportowe m.in. frisbee i siatkówka, gdzie 
nagrodą będzie WIELKI ARBUZ! 

• Holi - indyjskie święto radości i festiwal koloru 
• wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu;) 
• Piecki Film Festiwal - wieczorny seans filmowy 
• nocna gra terenowa z dreszczykiem „Mazurskie Chaty pełne zagadek”
• Talent Show 
• gra terenowa z zadaniami „Mazury Cud Natury” 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

Cena już od

1699 zł

MCH/MX   10-16    
lat

Obóz z supem i windsurfingiem      
Obejmuje zajęcia tematyczne realizowane w wymiarze około 21 godzin (7 godzin na każdy 
blok tematyczny) w zależności od warunków atmosferycznych.
• SUP- świetna alternatywa dla siłowni czy fitnessu
• nauka żeglowania na OPTYMISTACH- program obejmuje wiedzę na temat reguł 

bezpieczeństwa na wodzie, sprzętu ratowniczego, sterowania jachtem oraz prawidłowej 
pracy żaglami 

• uczestnicy będą uczestniczyć w wykładach z budowy jachtu, kursu jachtu względem 
wiatru, etykiety żeglarskiej, podstawowych pojęć żeglarskich

• WINDSURFING- zapoznanie ze sprzętem i samodzielne żeglowanie
• +elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

2119 zł

MCH/SO   10-16    
lat

Wszystkie zajęcia na wodzie odbywają się w kamizelkach asekuracyjnych. Zapewniamy cały sprzęt potrzebny do zajęć. 

Aqua Fun - wodne wakacje       
• waterball - ciekawa i emocjonująca zabawa polegająca na „chodzeniu” po wodzie  

w przeźroczystej kuli 
• spływ Krutynią - ok. 3 godzinny spływ jednym z najpiękniejszych odcinków rzeki Krutyni
• park wodny Tropicana - 1,5 godzinny relaks i wodne szaleństwo w parku wodnym w 

hotelu Gołębiewskim + zwiedzanie Mikołajek 
• AQUA PAKIET - relaksacyjne wycieczki po jeziorze Wągiel, wycieczka kajakowa, wycieczka 

rowerkami wodnymi, wycieczka 10 osobowymi pontonami raftingowymi, przejażdżka 
łodzią Vikingów 

• ACTIV PAKIET - wyścigi w podwójnych spodniach olbrzyma ze wspólną nogawką, narty 
poczwórne, taśma wieloosobowa zabawa przypominająca gąsienicę czołgu, zabawa  
w hydraulika

• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1919 zł

MCH/AQ  10-16    
lat

POLSKA / PIECKI CAMP  
Mazury / 10 - 16  lat

Piecki to niewielka miejscowość turystyczna w sercu 
Pojezierza Mazurskiego położona zaledwie kilkanaście 
kilometrów od Mrągowa i Mikołajek. W bliskim sąsiedztwie 
przebiega malowniczy szlak rzeki Krutyni. Piecki to z 
pewnością idealne miejsce na udane wakacje i korzystanie  
z mazurskiego klimatu. 

Mazurskie Chaty - Twoje miejsce aktywnego wypoczynku 
na Mazurach. Ośrodek Wypoczynkowy Mazurskie Chaty 
znajduje się w sercu mazurskich lasów, bezpośrednio nad 
Jeziorem Wągiel. Na kilkunastohektarowym, bezpiecznym i 
ogrodzonym terenie znajduje się bogate zapleczem sportowo-
rekreacyjne, m.in.:
• prywatna, piaszczysta plaża
• strzeżone kąpielisko z łagodnym zejściem do wody
• przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego (m.in. kajaki, 

rowery wodne)
• park linowy - zobacz film
• ścianka wspinaczkowa
• boiska sportowe: do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
• dwie duże hale namiotowe  z drewnianym parkietem
• miejsca ogniskowe
• stołówka i beach bar

3 posiłki dziennie + deser w stołówce ośrodka. Pierwszy 
posiłek ciepła kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant. śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu, 
obiad podawany do stolika.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia ze wskazań 
medycznych. Za dopłatą bezglutenowe i bez laktozowe, 
pozostałe bez dopłat. (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Zakwaterowanie w drewnianych domkach parterowych  
z pełnym węzłem sanitarnym i tarasem. Domki są nowe, drugi 
rok w sprzedaży. Każdy domek wyposażony jest w duże szafy 
oraz drewniane stabilne łóżka  (łóżka piętrowe). W każdym: 
pokój 4 osobowy i 2 osobowy.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 120 PLN + imprezy fakultatywne.
Uwaga: *Potrzebna pisemna zgoda rodziców, zajęcia 
prowadzone pod opieką instruktora.
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię 
na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie 
zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• *PARK LINOWY - Cena: 35 PLN
• *WATERBALL - Cena: 35 PLN
• *SPŁYW KRUTYNIĄ (ok. 3 h) - Cena: 65 PLN
• *ABC WINDSURFINGU (2 h) - Cena: 75 PLN
• *ADRENALINA PAKIET 3 x NAJ - park linowy, 

ścianka, skrzynki -  Cena: 75 PLN
• PARK WODNY TROPIKANA + MIKOŁAJKI   

(około 1,5 h. wodne atrakcje) - Cena: 95 PLN

Kod Programu

MCH/MX MCH/AQ MCH/AS MCH/FR MCH/QU MCH/RK MCH/SO MCH/WA 

Terminy Cena zł     

29.06-09.07 1699 2019 1859 1999 2119 2399

10.07-20.07 1699 1919 1859 1999 1989 2399



POLSKA / WISŁA CAMP
Góry / 10-17 lat

Wisła - miasto Adama Małysza, określane „Perłą Beskidów” 
położone w Beskidzie Śląskim u podnóża Baraniej Góry 
i Czantorii. Wg serwisów turystycznych jest jedną z 
najpopularniejszych miejscowości górskich zapewniając 
nieograniczone możliwości aktywnego wypoczynku, jak i 
niezapomniane chwile relaksu. 

Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS – to obiekt malowniczo 
położony na zboczu Partecznika, na wysokości 529 m n.p.m, 
w bezpiecznej, zielonej okolicy, co sprawia, że z okien pokoi 
rozpościera się piękna panorama na centrum Wisły. Obiekt 
znajduje się blisko centrum, ale z dala od hałaśliwych ulic, 
co gwarantuje upragniony odpoczynek od codziennych 
obowiązków. Do Waszej dyspozycji na terenie ośrodka:
• klimatyczna kawiarnia,
• sala rekreacyjna z lustrami
• sklepik z napojami, słodyczami i pamiątkami
• sala konferencyjna
• sala szkoleniowa
• plac zabaw, 
• stół do ping-ponga i piłkarzyki,
• bilard (dodatkowo płatny),
• piaszczyste boisko do koszykówki siatkówki,
• stylowy szałas - chata grillowa
• taras widokowy z piękną panoramą na Wisłę (dostępne leżaki)
• wypożyczalnia rowerów górskich
• basen zewnętrzny rozporowy (w czasie sprzyjającej pogody)

W pobliżu ogólnodostępne boiska Orlik

3 posiłki dziennie (obiad – serwowany, śniadanie i kolacja  
w formie stołu szwedzkiego).

Specjalistyczne wyżywienie: wegetariańskie, bez mleczne, 
cukrzycowe, realizowane jest bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Istnieje możliwość przygotowania wyżywienia 
bezglutenowego (nie rygorystycznego) za dodatkową 
opłatą. Realizacja tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przed 
przyjazdem na kolonie.

Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych  
z łazienkami oraz 5-osobowych pokojach typu studio (2+3)  
z łazienką. Każdy pokój posiada TV.

Kod Programu

KRL/MX KRL/KK KRL/KO KRL/PO KRL/WW KRL/WY 

Terminy Cena zł     

21.07-30.07 1599 2099 1879 1849

28.07-06.08 1599 1829 2029 1849
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CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, pilota na trasie, ubezpieczenie 
AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 120 PLN + imprezy fakultatywne.
Uwaga: * Potrzebna pisemna zgoda rodziców. **Konieczny 
ważny paszport lub dowód osobisty (dot. zagranicznych 
wycieczek fakultatywnych). Ważne! Telefony komórkowe, 
aparaty fotograficzne, czy inny sprzęt elektroniczny uczestnik 
zabiera na kolonię na wyłączną, własną odpowiedzialność. 
Telefonów nie zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• **  ENERGYLANDIA - Cena: 185 PLN
•  TATRALANDIA (+wstęp ok. 28 EUR) - Cena 

130 PLN
• TROPIKALNA PRZYGODA H. Gołębiewski  

- Cena 65 PLN
• *PARK LINOWY Poligon Pasieki - Cena 60 PLN
• *PAINTBALL Poligon Pasieki - Cena 95 PLN

POLSKA / PIECKI CAMP - MAZURY  

Freestyle Fun 
• dmuchane walki sumo - walka dwóch zawodników na miękkiej macie
• mega piłkarzyki - gra w piłkę nożną na specjalnym boisku, gdzie zawodnicy przyczepieni 

są do siebie za pomocą poprzeczek 
• waterball - ciekawa i emocjonująca zabawa polegająca na „chodzeniu” po wodzie  

w przezroczystej kuli
• park linowy - ciekawa przygoda i duża dawka adrenaliny 
• wieża ze skrzynek - celem jest wejść na jak największą liczbę skrzynek
• ścianka wspinaczkowa - sprawdź swoje możliwości, przezwycięż słabości, popraw 

zwinność i siłę podczas zdobywania szczytów 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1859 zł

MCH/FR 10-16    
lat

Zajęcia pod opieką instruktora, potrzebna pisemna zgoda rodziców na korzystanie z parku linowego, wieży ze skrzynek, ścianki 
wspinaczkowej.

Obóz kajakowo-rowerowy  
• wyprawa kajakiem po Krutyni - podczas spływu wiele przerw na mini gry i zadania 

sprawnościowe
• wyprawy rowerowe
• podczas wycieczki będą do rozwiązania zadania sprawnościowe i intelektualne w czasie 

gry przygodowej 
• nauczycie się korzystać z mapy i kompasu
• wybierzemy się na 3 wycieczki m.in. do Mikołajek żeglarskiej stolicy Mazur, do Wojnowa 

gdzie zwiedzimy klasztor, molennę straroobrzędowców i cerkiew prawosławną 
• gry terenowo-przygodowe
• +elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1989 zł

MCH/RK 10-16    
lat

Prosimy o zabranie kurtki przeciwdeszczowej, nakrycia głowy i latarki czołówki. Zapewniamy kajaki i rowery.

Obóz ASG   
• ASG Teoria - zasady działania sprzętu ASG
• Dzień Komandosa - musztra, ćwiczenia fizyczne, poligon, strzelnica ASG 
• Pierwsza pomoc Przedmedyczna - dowiesz się jak poprawnie udzielić pomocy 
• Taktyka indywidualna oraz grupowa - postawy strzeleckie, postępowanie i reakcja na 

kontakt ogniowy, poruszanie się po polu walki 
• ASG praktyka - częste strzelanie oraz zróżnicowane scenariusze
• wycieczka do MUZEUM SPRZĘTU WOJSKOWEGO w Mrągowie - zwiedzanie atrakcji oraz 

przejażdżka czołgiem 
• Milsim 24 h - wielogodzinna symulacja  

militarna z rozbudowaną fabułą i licznymi  
zadaniami pobocznymi

• Noc filmowa w klimacie wojennym 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

2019 zł

MCH/AS  10-16    
lat

EKWIPUNEK: rzeczy na „zdarcie”odzież 
moro, mały plecak, śpiwór, karimata, 
kurtka przeciwdeszczowa, buty 
turystyczne, latarka z zapasem baterii, 
scyzoryk.

Power Max   
• Pitbike minicross - małe motocykle dające mnóstwo frajdy z jazdy
• Gokartowe szaleństwo na profesjonalnym torze kartingowym- przejazd 8 minutowy 

wraz z instruktażem, atrakcja dla dzieci od 135 cm wzrostu 
• Paintball - zapewniamy 200 kulek dla każdego, gra odbędzie się na profesjonalnym „polu 

bitwy” z wieloma przeszkodami 
• Przejazd quadem - obsługa pojazdu i zapoznanie z bezpieczeństwem
• Off Road - wyprawa samochodem terenowym 4x4, będąc pasażerem z pewnością 

poczujesz adrenalinę jazdy autem po mazurskich wertepach 
• Park linowy - dla lubiących extreme, ciekawa przygoda i duża dawka adrenaliny
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1999 zł

MCH/QU 10-16    
lat

Zajęcia pod opieką instruktorów, zajęcia odbywają się w Parku Rozrywki w Mrągowie



POLSKA / WISŁA CAMP - GÓRY    
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Obóz kulinarny Obóz WYPASIONE WAKACJE

Cena już od

1829 zł
Cena już od

2029 zł

KRL/KK KRL/WW10-17     
lat

10-17     
lat

• codzienne warsztaty kulinarne z doświadczonym kucharzem  
(min. 3 godz dziennie/7 dni) 

• korzystamy ze specjalnie przygotowanej sali w Ośrodku, a na zewnątrz  
z wędzarni i grilla

• vegan cooking - zdrowe odżywianie w kuchni roślinnej
• gotowanie w plenerze - pieczonki beskidzkie w formie wege 
• witaminowe shoty i menu jednokolorowe
• smak wędzonki - wędzenie owoców, warzyw i serów w naszej wędzarni
• Kuchnia Polska - nowa odsłona znanych dań + zdumiewające dodatki
• Ciao Italia -  Włochy i morze Śródziemne na talerzu 
• codziennie po zajęciach wspólne degustowanie na tarasie widokowym
• każdy uczestnik naszych „Warsztatów Kulinarnych” dostanie wszystkie przepisy 

wykorzystywane na obozie

+ elementy campowego bloku ogólnego.

• PRAGA - zobaczymy najbardziej znane praskie zabytki m.in. Hradczany,  
Zamek Królewski, Małą Stranę i wiele innych

• WIEDEŃ - zobaczymy najbardziej znane wiedeńskie zabytki m.in. Parlament, Ratusz, 
Teatr Cesarski, Ogrody Miejskie oraz najekskluzywniejsze ulice miasta

• MORAWSKI KRAS I OŁOMUNIEC - spacer po Wyżynie Morawskiego Krasu  
i zwiedzanie Jaskini Punkievnej z możliwością spływu łódkami podziemną rzeczką 
Punkvą i wejściem na dno największej w Europie Środkowej przepaści Macocha

• Wisła tour czyli spacery po miasteczku
• Skocznia im. Adama Małysza oraz atrakcyjny przejazd Ciuchcią Wiślańską  
• Galeria Małysza - zobaczymy sportowe trofea mistrza olimpijskiego 

+ elementy campowego bloku ogólnego.

POLSKA / WISŁA CAMP - GÓRY   

Górski Mixer Obóz POWER WISŁA

Cena już od

1599 zł
Cena już od

1879 zł

KRL/MX KRL/PO10-17     
lat

10-17     
lat

• piesza wycieczka górska na jeden ze szczytów Korony Gór Polski i drugi najwyższy 
szczyt Beskidu Śląskiego - Baranią Górę. Nie zabraknie czasu na relaks na górskiej 
polanie czy w schronisku

• narty poczwórne - bieg na 4-osobowych nartach t
• slackline - czyli sztuka balansowania na taśmie
• spodnie podwójne - wyścigi w podwójnych spodniach olbrzyma
• rekreacyjne wycieczki rowerowe 
• Wisła Tour czyli spacery po miasteczku
• Tydzień Kultury Beskidzkiej - uczestnictwo w imprezie folklorystycznej 
• zobaczymy Skocznię im. Adama Małysza w Wiśle-Malince, wejdziemy też na widownię 

by poczuć się jak kibice 
• Galeria Małysza - zobaczymy sportowe trofea mistrza olimpijskiego
• gry integracyjne i sportowe 
• karaoke show i dyskoteki w ośrodku 

• PAINTBALL - rozgrywki w  terenie leśnym, gdzie grupy mogą rywalizować ze sobą 
• OFF ROAD SAMOCHODY TERENOWE - wyprawę w góry począwszy od tras łagodnych 

bardzo widokowych do typowo of-roadowych
• PARK LINOWY - dla tych co lubią wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpieczeństwa 
• ŚCIANKA WSPINACZKOWA - 7 metrowa skałka pozwoli wam spróbować swoich sił na 

4 trasach o zróżnicowanym poziomie trudności
• OFF GOLF - reguły gry są ustalane przez zawodników

Zajęcia odbywają się na Poligonie Pasieki w Wiśle- to teren rekreacyjny o powierzchni 
około 6 ha. Zajęcia prowadzą instruktorzy. Zapewniamy bezpieczny, atestowany 
sprzęt. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w 
zajęciach.

Program ogólny chillout 

Obóz konny Wakacje z ENERGYLANDIĄ

Cena już od

2099 zł
Cena już od

1849 zł

KRL/KO KRL/WY10-17     
lat

10-17     
lat

• podczas turnusu zapewniamy 8 godzin (godz. lekcyjne) jazdy konnej pod kierunkiem 
doświadczonej kadry instruktorskiej, w grupach 5-6 osobowych zgodnie z poziomem 
zaawansowania. Dla początkujących - nauka jazdy od podstaw, dla zaawansowanych 
- lonżowanie, jazda na ujeżdżalni, podstawy ujeżdżania, nauka galopu

• zajęcia w stajni tj.: pomaganie w karmieniu koni, czyszczenie i siodłanie, obsługa koni 
przed i po zakończeniu jazd. Zajęcia teoretyczne (ok. 4 godz.) 

• rary koni, postępowanie,  jeździectwo

+ elementy campowego bloku ogólnego.

Przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju do jazdy - długie spodnie, toczek.

• niesamowity dzień w najnowocześniejszym, największym, pierwszym,  
prawdziwym Parku Rozrywki w Polsce z atrakcjami na światowym poziomie

• czeka na Was kilkadziesiąt różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych 
urządzeń i atrakcji, poczynając od ekstremalnych,  
a kończąc na tych dla najmłodszych

• główna atrakcja Parku to HYPERION MEGA COASTER - największy i najszybszy  
w całej Europie bijący wszelkie rekordy

• przez cały dzień będziecie mogli korzystać bez limitu i do woli ze wszystkich 
urządzeń

• w sezonie 2020 otwarcie nowej strefy Aqualantis

+ elementy campowego bloku ogólnego.
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Kaszubski Mixer 

ACTIV PAKIET: 
• Narty podwójne,  
• taśma 

wieloosobowa, 
• SLACKLINE!  
• Taśma Gibbon!, 
• mini golf - cel 

umieszczenie piłki 
w dołku za pomocą 
specjalnego kija.

MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• kąpiele w jeziorze Wielewskim (pod opieką ratownika WOPR) 
• REJS tratwą po jeziorze Wielewskim - platforma widokowa  
• Kino pod Gwiazdami, dyskoteka, karaoke, ognisko z 

kiełbasami 
• wyprawa leśna “Tropy BUT” (poszukiwanie skarbu, czyli 

waluty BUT) 
• Kaszuby World Cup 2020 - rozgrywki - BUT Kadra vs Koloniści 
• teleturniej “Quiz Kaszubski” oraz “Damskie i Męskie Atrakcje” 
• “orienteering” –gra terenowa „kaszubskie tajemnice” 
• Gala Obozowa - dyplomy, nagrody, podziękowania

Cena już od

1599 zł

BEA/MX

Obóz paintballowo-quadowy
 3 x bloki z quadami do 2 godz. w grupie + 3 x poligon paintballowy 
• QUADY - 150 koni „pod maską” i możliwość wyboru z dwóch torów quadowych o różnym 

stopniu trudności. Mniej doświadczeni mają okazję nauczyć się kierowania pojazdem. 
Wielbiciele ostrej jazdy... poczują dreszcze adrenaliny! 

• PAINTBALL -  gry strategiczne i taktyka... wszystko na prawdziwym leśnym poligonie. 
Na 5 hektarach lasu znajdują się forty, zasieki, okopy. Różne scenariusze gier m.in.: Flaga, 
Trójkąt Bermudzki, Ochrona prezydenta. Będziecie zdani tylko na siebie i oddział (pakiet 
100 kulek). Dodatkowy pakiet 100 kulek - ok.15 zł. 

• wyprawa terenowa 6 MAX PLUS 
• + campowy blok ogólny

Cena już od

1829 zł

BEA/PQ

Przygoda i Survival MISJA 
ADRENALINA KADET

• Poranna zaprawa, elementy musztry, podstawy samoobrony  
• Orientacja w terenie – azymut, kompas i mapa
• Survivalowe pożywienie, leśna apteka, pozyskiwanie wody… 
• Maskowanie i kamuflaż, liny, węzły...
• Puszka przetrwania, szałas, nocka w lesie, ognisko bez 

zapałki 
• Pierwsza pomoc w lesie i na wędrówkach
• Przygodowa gra strategiczna – wyprawa „TROPY BUT” 
• ODZNAKA SURVIVALOWCA I NIEŚMIERTELNIK 
• + campowy blok ogólny

Cena już od

1859 zł

BEA/SK14-17  
lat

10-16  
lat

10-16  
lat

Przygoda i Survival ADEPT BEA/SK10-13  
lat

Dodatkowo: park linowy, 
ścianka wspinaczkowa, 
skrzynki
Ekwipunek: obuwie 
i strój, które można 
pobrudzić, środki przeciw 
insektom, latarka 
czołówka, rękawice, 
śpiwór, bluza moro 
(wskazana), mały plecak, 
przybory do pisania.

KIEROWNIK OBOZU: Pan Stach  
-  m.in.: podróżnik, dziennikarz  
i survivalowiec. Sztuki survivalu  
uczył się we Francji, Kanadzie i Chile.  
Moderator społeczności team PLUS.

6 x MAX
• QUADY - sprawdzisz swoje umiejętności  z kierowania pojazdem
• PAINTBALL - koło 1,5 h gra w terenie, na którym znajdują się forty, zasieki, okopy i 

zasadzki (w cenie pakiet 100 kulek). Dodatkowy pakiet 100 kulek/ ok.15 zł
• PARK LINOWY 2 różne trasy do wyboru – ruchome kładki, podesty, siatki, mostki itd. 
• ŚCIANKA WSPINACZKOWA  2 ścianki na świeżym powietrzu o wysokości 7 metrów 
• SKRZYNKI  - wspinaczka na jak największą ilość skrzynek
• PŁYWANIE NA BANANIE zabawa na 3-osobowym dmuchanym bananie! 
• wyprawa terenowa 6MAX PLUS !
• + campowy blok ogólnyCena już od

1779 zł

BEA/MA10-16  
lat

Campowy blok ogólny

Kod Programu

BEA/MX BEA/HS BEA/KO BEA/MA BEA/PQ BEA/SA BEA/SK BEA/WD BEA/WE BEA/ZW 

Terminy Cena zł     

29.06-09.07 1599 2039 1799 1829 1729

10.07-20.07 1599 1689 2039 1799 1829 1829

21.07-31.07 1599 2039 1799 1829 1829 1849

01.08-11.08 1599 1689 2039 1799 1829 1829

12.08-22.08 1599 2039 1799 1829 1859

POLSKA / WIELE CAMP - KASZUBY
Jeziora / 7-15 lat

Wiele - miejscowość na Kaszubach, nad jeziorem Wielewskim, 
na granicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy BEAVER  - to 9 hektarów 
zalesionego terenu z własnym 800 metrowym dostępem do 
jeziora Wielewskiego. 
Do Waszej dyspozycji: strzeżone kąpielisko, pomost, plaża, 
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią tzw. mini 
orlik, boisko ziemne, sala z lustrami, dwa tory dla quadów, 
„poligon” paintballowy, strzelnica paintballowa, park linowy 
-2 trasy , 2 ścianki wspinaczkowe,  plenerowe stoły ping-
pongowe, bilard (płatny), świetlice, stajnia konna, przystań 
z kajakami, żaglówkami, rowerami wodnymi, łódkami, jazda 
na bananie, sala telewizyjna, sala dyskotekowa, stołówka, 
miejsca ogniskowe i grillowe, plac ze sceną, kawiarnia, barek 
„Podkowa” ze sklepikiem. Obiekt jest ogrodzony  
i monitorowany, znajduje się tu również gabinet pielęgniarki.

3 posiłki dziennie  + podwieczorek: posiłki serwowane  
w stołówce ośrodka. Do śniadania dodatkowo mini bufet 
(mleko, płatki śniadaniowe, dżem itp.). Pierwszy posiłek ciepła 
kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego (po wcześniejszym 
zgłoszeniu).

Zakwaterowanie w pawilonie parterowym w pokojach 
4-6-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz  
w domkach murowanych/drewnianych z pełnym węzłem 
sanitarnym, w każdym domku 2 pokoje 3 osobowe. W części 
pokoi łóżka piętrowe.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy 
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 100 PLN+imprezy fakultatywne. 
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię na 
wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie zabieramy 
na zajęcia programowe. Planowana liczba uczestników na 
kolonii ok. 35 osób. Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni 
instruktorzy.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• SPŁYW KAJAKOWY WDĄ - Cena: 80 PLN
• QUADOmania – Cena: 65 PLN
• PAINTBALL’OWY ŚWIAT (ok. 1,5 h)  

- Cena: 70 PLN
• STRZELNICA PAINTBALLOWA  

(strzelanie z markera) - Cena: 35 PLN
• PARK LINOWY – Cena: 40 PLN
• ŚCIANKA WSPINACZKOWA – Cena: 35 PLN
• JAZDA NA BANANIE – Cena: 30 PLN

szczegółowe programy obozów na Kochamwakacje.pl



Kod Programu

DZW/MX DZW/DA DZW/DI DZW/FI DZW/HP DZW/LE DZW/PO DZW/TI

Terminy Cena zł     

29.06-09.07 1669 1889 2119 2119

10.07-0.07 1669 1819 2159 2119

21.07-31.07 1669 1889 2119 2039
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POLSKA / Dzwirzyno CAMP 
Morze / 10-16 lat

DŹWIRZYNO to turystyczna miejscowość położona na 
zachodnim wybrzeżu, pomiędzy brzegiem Bałtyku, a 
jeziorem Resko. Szeroka i piaszczysta plaża oddzielona 
od lądu malowniczą wydmą porośniętą lasem sosnowym 
oraz unikalna „dźwirzyńska patelnia” to niewątpliwe atuty 
miejscowości. 
Ośrodek Wypoczynkowy Solaris położony jest na ponad 
4-hektarowym, ogrodzonym, ukrytym terenie wśród 
sosnowego lasu, na skraju malowniczej wydmy 
i w bezpośrednim sąsiedztwie „dźwirzyńskiej patelni” 
czyli plaży schowanej za pasmem zieleni gdzie korzystanie 
ze słonecznych kąpieli możliwe jest nawet przy wietrznej 
pogodzie.

Infrastruktura ośrodka wśród nadmorskiej przyrody, 
idealna na wypoczynek dzieci i młodzieży:
- stołówka
- sala dyskotekowa z nagłośnieniem i oświetleniem,
- sala bilardowa,
- sala pingpongowa,
- świetlice,
- sala telewizyjna,
- sala taneczna z lustrami (8x12m)
- boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, do kosza,
- miejsce ogniskowe.

Dodatkowo kilka razy podczas pobytu korzystać będziemy 
z profesjonalnych boisk w Gminnym Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Zakwaterowanie będzie w studiach 2 pokojowych 
(pokoje 3 i 4 osobowe) z pełną łazienką. Pokoje wyposażone 
w tapczaniki, stolik, krzesła, szafę. Każdy pokój z balkonem.

3 posiłki dziennie + podwieczorek: śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany w stołówce ośrodka. 
Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego (za dodatkową opłatą i 
po wcześniejszym zgłoszeniu).

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Proponowane minimalne kieszonkowe 
- ok. 120 PLN+imprezy fakultatywne.
Uwaga: *Potrzebna pisemna zgoda rodziców na korzystanie 
z parku linowego. Konieczny ważny paszport lub dowód 
osobisty (dot. zagranicznych wycieczek fakultatywnych).
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię 
na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie 
zabieramy na zajęcia programowe. 
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• TROPICAL ISLANDS - (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 35 Euro/os) Cena: 340 PLN

• HEIDE PARK - (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 26 Euro/os) Cena: 470 PLN

• *PARK LINOWY - Cena: 40 PLN
• AQUAPARK MILENIUM - (pobyt 2h) Cena: 65 

PLN
• LEGOLAND - UWAGA - wycieczka 

realizowana tylko w turnusie nr 2  (bilet 
wstępu płatny dodatkowo ok. 55 Euro/os) 
Cena: 380 PLN

POLSKA / WIELE CAMP - KASZUBY

Happy Summer
• śmiganie na bananie czyli bezpieczna zabawa na 3 osobowym dmuchanym bananie 
• relaksacyjne wycieczki kajakiem i rowerami wodnymi po jeziorze Wielewskim 
• rejs platformą wycieczkową po jeziorze 
• święto koloru – poczuj rytm i kolor – grafitti BUT 
• baloniada - balonowa bitwa wodna z dużą dawką humoru 
• jogging - poranny zastrzyk dobrej energii i przygotowanie ciała do wysiłku to podstawa
• + campowy blok ogólny 

Cena już od

1689 zł

BEA/HS12-16  
lat

SPŁAWIK - obóz wędkarski
• bezpieczeństwo - zasady oraz przepisy PZW (amatorskiego połowu i łowiska itp.) 
• dobór odpowiedniego miejsca do połowu, pokaz sprzętu 
• różne techniki wędkarskie - m.in. metoda spławikowa, gruntowa, spinningowa. 
• zasady startu w zawodach wędkarskich -  przygotowanie stanowiska, zanęt, sprzętu
• łowienie z instruktorem o świcie, w ciągu, dnia, nocą, z brzegu, pomostu i z łódki. 
• + campowy blok ogólny

Łowimy na jeziorze Wielewskim - o I klasie czystości. Sprzęt - zapewniamy.  
Co zabrać? - kartę wędkarską (jeśli posiadasz), buty gumowe i strój przeciwdeszczowy. 
Wielki finał - ZAWODY  WĘDKARSKIE - przyznanie odznaki/medalu Adepta Wędkarstwa!

Cena już od

1829 zł

BEA/WE10-16  
lat

INSTRUKTOR WĘDKARSTWA: Kamil Bolek - szkoleniowiec oraz organizator zawodów wędkarskich.  M.in. Mistrz KW. nr 33 
Czaple Sieciechów, II Wice Mistrz o. Radomskiego w wędkarstwie spławikowym w kat. U25.

Obóz konny 
Lekcje na różnym poziomie zaawansowania. Instruktor decyduje o poziomie i rodzaju zajęć.
Używamy spokojnych, doskonale ułożonych koni. 20 godzin zajęć. W tym jazda konna  
z instruktorem 10 godzin lekcyjnych (po 45 minut). 
Zajęcia praktyczne:
kiełznanie i siodłanie, dopasowywanie strzemion, podciąganie popręgu, nauka ruszania, 
prowadzenie i wiązanie, skręty, zatrzymywanie ze stępa, cofanie oraz zmiana kierunku, 
dosiad w stępie, przechodzenie ze stępa do kłusa, anglezowanie i kłus pośredni, kontrola 
nad koniem, ćwiczenia dosiadu i zakrętów w kłusie, pokonywanie prostych przeszkód, kłus 
wysiadywany, jazda w stępie, pławienie koni 

+ campowy blok ogólny

Cena już od

2039 zł

BEA/KO10-16  
lat

UWAGA! 
Obowiązkowa indywidualna polisa ubezpieczeniowa (uprawianie sportów amatorskich) wykupiona przez rodziców w dowolnym 
towarzystwie ubezpieczeniowym, koszt ok.30 PLN. Prosimy zabrać strój do jazdy - długie spodnie, buty za kostkę, toczek.

Wodniak czyli wodne wakacje
Podstawy żeglarstwa, ratownictwa wodnego, obsługi kajaków, łódek. Zabawa na bananie!
• ABC żeglarstwa - sprzęt: żaglówki, pianki i kamizelki. Zajęcia 2 x po 2 godziny.
• spływ kajakowy Wdą - przystanek w Kamiennych Kręgach (trasa z Borska do Wojtala). 
• mini szkółka pływacka: dla początkujących nauka, oraz doskonalenie technik pływackich 
• wodne szaleństwo - kajakarstwo, rowerki wodne, pływanie łódką, jazda na bananie
• podstawy ratownictwa, pierwszej pomocy i bezpieczeństwa
• wodna olimpiada z nagrodami, baloniada 
• REJS platformą wycieczkową po jeziorze Wielewskim (ok. 45 minut) 
• + campowy blok ogólny

Wszystkie zajęcia pod opieką ratownika wodnego.

Cena już od

1849 zł

BEA/WD10-16  
lat
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POLSKA / DŹWIRZYNO POLSKA / DŹWIRZYNO

Obóz taneczny Dance Camp    
• zajęcia taneczne pod okiem doświadczonych instruktorów tańca w wymiarze min. 24 

godzin, realizowanych przez 8 dni po ok. 3 godz. dziennie. 
• nagranie teledysku, sesje fotograficzne z instruktorami
• podział na grupy pod względem umiejętności i zaawansowania, tak aby każdy nauczył się 

jak najwięcej 
• naukę wielu styli tanecznych,sesje taneczne
• Certyfikat ukończenia obozu z ilościami przetańczonych godzin z każdej techniki. 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Przypominamy o zabraniu wygodnego stroju i butów sportowych do zajęć.
Cena już od

1889 zł

DZW/DA 10-16    
lat

ANETA SZYDA  - absolwentka szkoły baletowej w Warszawie. Laureatka wielu konkursów tanecznych. Dyplomowana instruktor  
i choreograf tańca.  Specjalizacja: Balet, Gimnastyka Artystyczna, Taniec współczesny, Jazz, Modern Jazz, Taniec Nowoczesny.

Obóz majsterkowania DIY     
• konstruowanie karmników dla ptaków ze sklejki 
• drewniany pinball, zaprojektuj i zbuduj swój własny labirynt 
• Mały elektryk - zbuduj od zera własną lampkę nocną i zabierz ja ze sobą do domu. 

Używając przy tym gałęzi i korzeni które znajdziesz w lesie
• szafka z szufladami- zbudujemy ją z gotowych materiałów, wystarczy tylko połączyć 

wszystko razem przy użyciu wkrętarki, młotka i gotowe!
• złapałeś gumę ? Nie ma sprawy nauczymy cię jak zmienić dętkę w rowerze bądź koło w 

samochodzie!
•  + elementy z campowego bloku ogólnegoCena już od

1819 zł

DZW/DI  10-16    
lat

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, właśnie dlatego chcemy nauczyć Cię jak 
właściwie korzystać z narzędzi. Każdy uczestnik podczas pracy będzie miał założone 
ochronne okulary oraz rękawiczki.

Fit Camp     
• aqua fun - 2 godziny szalonej zabawy w kompleksie basenowym w Kołobrzegu 
• energy - energetyczne połączenie latynoskich rytmów, świetnej zabawy i choreografii 
• ścieżka zdrowia to pętla o długości około 1500 metrów. Na jej trasie znajduje się 15 

stanowisk z przyrządami do ćwiczeń ogólnorozwojowych wszystkich grup mięśni
• podstawy zdrowego odżywiania
• elementy jogi, zajęcie na siłowni plenerowej, zajęcia fitness 
• aqua aerobic
• jogging 
• aplikacje do ćwiczeń 
• be beauty - letnie studio SPA aby pięknie wyglądać i równie dobrze się czuć, 

przygotowywanie masek własnymi, EKO sposobami to świetna zabawa i przydatna 
potem wiedza

• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1889 zł

DZW/FI10-16    
lat

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą 
wygodnych butów sportowych, 
stroju sportowego i karimaty

Wakacje z Heide Parkiem      
HEIDE PARK - super przygoda w NAJWIĘKSZYM parku rozrywki w północnych Niemczech. 
Na ogromnej przestrzeni 850.00 m2 znajduje się blisko 50 różnego rodzaju urządzeń i 
atrakcji. Najciekawsze atrakcje: Collossos - najwyższa i najszybsza kolejka górska parku 
(wpisana do księgi rekordów Guinnessa, kolejka Krate z kątem nachylenia spadu 90 %, 
kolejka Demon czy Desert Race rozpędzająca się do 100 km w 2,4 sek! Przez cały dzień 
będziecie mogli korzystać bez limitu i do woli ze wszystkich urządzeń. (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 26 Euro/os) (pobyt na miejscu ok. 8 godzin, wycieczka realizowana w godz. 
ok. 1:00-2:00 dnia następnego). 

+ elementy z campowego bloku ogólnego
Cena już od

2119 zł

DZW/HP  10-16    
lat

Robotyka z Legolandem

Cena już od

2159 zł

DZW/LE  10-16    
lat

• Hexbug (mikroroboty) oraz 
modele RC 

• Eco solarne roboty - 14 
wariantów różnych robotów! 

• świat robotów w świecie 
klocków Lego Star Wars

• + elementy z campowego bloku 
ogólnego 

Każdy uczestnik dostaje na 
pamiątkę wybranego mikro robota

WYCIECZKA DO LEGOLANDU - cały dzień  
w JEDYNYM takim parku rozrywki w Skandynawi. 
Legoland zbudowany jest w całości z klocków Lego. 
Przez cały dzień będziecie mogli korzystać bez 
limitu i do woli ze wszystkich urządzeń. Czeka na 
Ciebie m.in: 9 krain tematycznych m.in Adventure 
Land, Lego City , Knights Kingtom, Oceanarium, 
świat robotów Bionicle z symulatorami ruchu. Star 
Wars- kraina dla wielbicieli sagi Gwiezdnych Wojen 
(bilet wstępu płatny dodatkowo ok. 55 Euro/os, 
pobyt na miejscu ok.8 godz. wycieczka realizowana 
w godz. ok. 23:00- 4:00 dnia następnego. 

Słoneczny Mixer

Cena już od

1669 zł

DZW/MX   10-16    
lat

ACTIV PAKIET: 
• narty poczwórne - 

bieg na 4-osobowych 
nartach to niezła 
gratka

• slackline - sztuka 
balansowania na 
taśmie

• mega twister - wesoła 
wakacyjna muzyka 
i taneczne show na 
ogromnej planszy 

MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• kąpiele morskie pod opieką ratownika 
• plażowanie, gry i zabawy, konkurs na rzeźbe z piasku
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka, karaoke
• Campowe Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy
• Dźwirzyno Tour - główne atrakcje miasta  
• ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• Holi - indyjskie święto radości czyli festiwal koloru 
• baloniada- balonowa bitwa wodna 
• elementy terenoznawstwa i orienteeringu- czytanie mapy 

oraz zorientowanie w terenie
• Dźwirzyno World Cup 2020 - piłkarskie rozgrywki 

drużynowe BUT Kadra vs Koloniści 

Przygoda na poligonie 

Cena już od

2119 zł

DZW/PO   10-16    
lat

Park rozrywki ,,POLIGON”– to obiekt położony na ponad 50 hektarach przepięknego terenu, 
10km od morza, 500 mod rzeki. Obiekt posiada 3 pola paintballowe, park linowy, tor off-
road, grodzisko, strzelnicę, ośrodek szkolenia taktycznego i saperskiego oraz rewelacyjne 
warunki eventowe i teambuildingowe. 

1 DZIEŃ OPERACJA 
INTEGRALNA: 
• tyrolka-zjazd na linie  

z przeszkodą wodną
• strzelnica paintallowa
• „labirynt”
• „teren bagienny”
• „desant”

2 DZIEŃ MILITARNA  
PRZYGODA:
• wojskowe szkolenie i średnio-

wieczne rytuały  
w pigułce

• pobyt we wczesnośredniowiecz-
nej osadzie Piastów- odbędą się 
zawody i pojedynki obozowiczów 
z wykorzystaniem specjalnie dla 
nich przygotowanej broni 

3 DZIEŃ QUADY  
I PAINTBALL:
• paintball
• quady

• + elementy  
z campowego 
bloku ogólnego

Wakacje z Tropical Islands

Cena już od

2039 zł

DZW/TI 10-16    
lat

TROPICAL ISLANDS- największe w Europie i jedyne takie miejsce oferujące słońce, plażę  
i niesamowitą zabawę korzystając z licznych zjeżdżalni, wodospadów, morskich prądów, 
rwących rzek i wielu innych fascynujących atrakcji. Temperatura wody ma tutaj ok. 28-30 
stopni, a wilgotność powietrza na wyspie wynosi 40-60%. (bilet wstępu płatny dodatkowo ok. 
35 Euro/os) (pobyt na miejscu ok. 6 godzin, wycieczka realizowana w godz. ok. 4:30-23:30).
AQUAPARK MILENIUM - zapraszamy do kompleksu basenowego w Kołobrzegu w skład którego 
wchodzą basen sportowy oraz baseny rekreacyjne z 2 zjeżdżalniami rurowymi, biczami 
wodnymi, dziką rzeką, gejzerem oraz brodzikiem dla dzieci o głębokości 40 cm.(pobyt 2h)
 
+ elementy z campowego bloku ogólnego



POLSKA / USTKA - MORZE     

Chill Out Zone 
program ogólny chillout & strefa rozrywki  

• beach & water - plażowanie i kąpiele w morzu
• zwiedzanie Ustki, najbardziej znanego kurortu wybrzeża 
• Wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu;) 
• zawody sportowe
• relax games - planszówki i karcianki
• Ustka Film Festiwal to wieczorny seans filmowy na wielkim ekranie 
• on the beach - niepowtarzalny klimat, szum morza i prawdziwa impreza pośród 

najpopularniejszych letnich hitów na plaży razem z Waszą ulubioną kadrą 
• dyskoteki na pokładzie Dragona (wstęp dla osób powyżej 16 lat, wstęp płatny ok.10 zł/os) 
• piesza wycieczka do „Bunkrów Bluchera” - Twierdza z czasów II wojny światowej, 

zobaczycie, m.in.: podziemną galerię prezentującą mundury, broń, wyposażenie bunkrów, 
filmy 3D, hiperrealistyczne manekiny żołnierzy

Cena już od

1769 zł

WLO/LU    13-19     
lat

Fit Camp 
• aqua fun - godzina szalonej zabawy w aguaparku w hotelu Grand Lubicz, oddalonego 

zaledwie 500 m od naszego Ośrodka. Do dyspozycji basen sportowy oraz  basen rekreacyjny 
ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką oraz podwodnymi leżankami wodno-powietrznymi 

• energy - energetyczne połączenie latynoskich rytmów, świetnej zabawy i choreografii 
• przejażdżki rowerowe po ścieżkach rowerowych Ustki i okolic 
• podstawy zdrowego odżywiania
• elementy jogi, zajęcie na siłowni plenerowej, zajęcia fitness 
• aqua aerobic - ćwiczenia w wodzie 
• jogging czyli poranny zastrzyk dobrej energii 
• aplikacje do ćwiczeń 
• Be beauty - studio SPA
• + elementy programu letni chillout & strefa rozrywki

Cena już od

2009 zł

WLO/FI13-19     
lat

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą 
wygodnych butów sportowych, 
stroju sportowego i karimaty

Polska Express  
• zagadka - moc przygód, nieprzewidywalnych sytuacji tworzonych wyłącznie przez Was  

i Waszą wyobraźnie 
• współpraca - zmagania godne każdego Łowcy Przygód do których będzie potrzebna 

odwaga, empatia, podszyta chęcią zdobycia nagród
• odkrycia - w programie ciekawe miejsca, szyfry, zagadki, zadania sprawnościowe, 

spotkania z ciekawymi ludźmi 
• morze plaża słońce, uśmiechnięci wychowawcy 
• + elementy programu letni chillout & strefa rozrywki
Przygotowane zadania będą realizowane m.in.:
• w Bunkrach Bluchera
• na usteckiej latarni morskiej
• w świecie Krówki Usteckiej 
• w Parku Linowym na Wydmach

Cena już od

1999 zł

WLO/PX 13-19     
lat

Program stworzyła  
i poprowadzi dla Was Joanna 
Wieczorkiewicz - wieloletnia 
doświadczona łowczyni 
przygód, pełna pomysłów, 
uwielbiana przez uczestników 
wyjazdów.
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Obóz Sport Camp 
Zajęcia realizowane w wymiarze co najmniej 2x po ok. 1,5 h dziennie przez min. 6 dni na 
boiskach odkrytych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce.

Cena już od

1999 zł

WLO/SP 13-19     
lat

PIŁKA NOŻNA:
• taktyki i triki  
• treningi dla: napastnika, obrońcy  

i bramkarza 
• sparingi 
• pierwsza pomoc
KOSZYKÓWKA:
• kozłowanie, dwutakt, krycie przeciwnika, 

szybkie podania
• nauka sędziowania 
• trening indywidualny i grupowy 

SIATKÓWKA:
• serwowanie
• ćwiczenie podań górnych i dolnych 
• wystawa i skuteczny blok 
• turnieje i rozgrywki 
PRZED TRENINGOWE ROZGRZEWKI:
• ćwiczenia rozciągające i ogólnorozwojowe  

• + elementy programu letni chillout & strefa 
rozrywki

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą 
wygodnych butów sportowych, stroju 
sportowego, dodatkowego ręcznika 
oraz butelkę wody na każde zajęcia.

POLSKA / USTKA  
Morze / 13-19 lat

Ustka - letnia stolica Polski i 3 x NAJ, jedna z najlepszych, 
najpopularniejszych i najciekawszych miejscówek na polskim 
wybrzeżu. Zachwycająca i przyciągająca, ciągnąca się przez 
wiele kilometrów piaszczysta plaża, sztuczna rafa koralowa, 
świetnie sprawdzają się w połączeniu z mnóstwem imprez, 
takich jak nowoczesny Festiwal Wiatru, Syrenalia - oficjalne 
obchody Święta Miasta oraz Mistrzostwa Polski w wypłukiwaniu 
bursztynu.  Ustka słynie również z beach soccera, to właśnie 
tutaj odbywa się Finał Mistrzostw Polski z gwiazdami sportu i 
celebrytami. Zdecydowanie jedną z najciekawszych jest impreza 
taneczna „Nbar on the Beach Ustka”.

OW WŁÓKNIARZ  - położony jest w sosnowym lesie w 
turystyczno-wypoczynkowej części miasta, w niedalekiej 
odległości od centrum miasta (ok. 10 minut spacerkiem) i 
zaledwie 50 m od plaży (ośrodek posiada bezpośrednie zejście 
na plażę ze strzeżonym kąpieliskiem). Na terenie ośrodka 
znajduje się: boisko do siatkówki plażowej, zewnętrzna 
siłownia, bilard, stół do ping-ponga, darts, sala dyskotekowa
miejsce na ognisko/grilla, sklep spożywczy, Wi-Fi w holu 
recepcji. Teren ośrodka jest ogrodzony i całodobowo 
monitorowany. W odległości ok. 750 m znajduje się kompleks 
sportowy ORLIK z trawiastym boiskiem do piłki nożnej oraz 
boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka).
Dla Waszego bezpieczeństwa zapewniamy opiekę medyczną - 
pielęgniarkę w ośrodku.

3 posiłki + deser w klimatyzowanej stołówce ośrodka. 
Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego (za dodatkową opłatą  
i po wcześniejszym zgłoszeniu).

Zakwaterowanie w murowanych domkach (bungalow)  
z TV i tarasem, w pokojach typu studio (2+3, 3+3) ze wspólną 
łazienką.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 150 PLN + imprezy fakultatywne.
Uwaga: *Potrzebna pisemna zgoda rodziców na korzystanie  
z parku linowego oraz na grę w paintball (wyc. fakultatywne).
Konieczny ważny paszport lub dowód osobisty (dot. 
zagranicznych wycieczek fakultatywnych).  
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię 
na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie 
zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• TROPICAL ISLANDS - (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 35 Euro/os) - Cena: 340 PLN

• HEIDE PARK - (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 26 Euro/os) - Cena: 470 PLN

LETNIE HITY
• *PAINTBALL - Cena: 90 PLN
• *PARK LINOWY - Cena: 50 PLN

Kod Programu

WLO/FI WLO/FU WLO/LU WLO/PX WLO/SP 

Terminy Cena zł     

29.06-09.07 1989 1769 1999

10.07-20.07 2009 1769

21.07-31.07 1769 1999

01.08-11.08 2009 1989 1769 1999

12.08-22.08 1769 1999
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POLSKA / DARŁÓWKO CAMP

Adrenalina Team   
• park linowy nad Bałtykiem - dla tych co lubią wyzwania 
• wizyta w nietuzinkowej bazie militarnej Fort Marian - nie lada gratka dla pasjonat 

pojazdów wojskowych i militariów
• Bunkry w Bobolinie - to miejsce po tajnej bazie doświadczalnej Wermachtu 
• elementy terenoznawstwa i orienteeringu - nauczymy się czytania mapy i jej 

zorientowania w terenie
• elementy survivalu - psychologia przetrwania
• puszka przetrwania - każdy będzie miał szansę skonstruować zbiór rzeczy, które w jego 

ocenie będą potrzebne jako tzw. „Ostatnia deska ratunku” 
• operacja PIORUN - gra terenowa 
• + elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1889 zł

GNW/AD9-13   
lat

ZAJĘCIA POD OPIEKĄ INSTRUKTORA, KONIECZNA PISEMNA ZGODA RODZICÓW

Akademia Stylu    
 FASHION:
• podpatrywać będziemy modowe blogerki  

i czerpać z nich wakacyjne inspiracje 
• profile blogerek to także piękne zdjęcia  

z podróży 
• utworzymy nasz własny ranking blogerek 

modowych 
• konkurs fotograficzny na najlepszą 

stylizację 
BE BEAUTY:
• pielęgnacja skóry twarzy i dłoni  

w domowym SPA. Zastosujemy zabiegi 
upiększające przygotowane tylko 
domowymi metodami wykorzystując 
dobrodziejstwa natury

Cena już od

1829 zł

GNW/AS7-13    
lat

• podpowiemy jak dbać o włosy nie 
chodząc codziennie do fryzjera 

• obejrzymy tutoriale makijażowych  
i urodowych blogerek 

• konkurs na najbardziej odjechaną 
fryzurę lata 

FIT & HAPPY:
• podstawy zdrowego odżywiania
• jogging
• elementy jogi
• aplikacje do ćwiczeń
• aqua aerobic 

• + elementy z campowego bloku 
ogólnego

W 9 dni dookoła świata     
Podczas tej podróży każdego dnia będzie czekać na Ciebie wiele atrakcji i niespodzianek na 
lądzie, w wodzie i w powietrzu! Towarzyszyć Ci będą najlepsi podróżnicy z całego świata. 
• Madagaskar - dzień zebry 
• Brazylia - karnawał 
• Australia - w drużynie nemo i dory 
• Włochy - dzień pizzy 
• Francja - z walentynkami 
• Grecja - spartakiada 
• Karaiby - przygody z jackiem sparrow 
• Japonia - dzień kultury  

+ elementy z campowego bloku ogólnego

Cena już od

1839 zł

GNW/DS7-13    
lat
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AUTORSKI PROGRAM PAULINY 
ROGALSKIEJ - wychowawca oraz 
animatorka z doświadczeniem w pracy 
z dziećmi. Głowa pełna pomysłów, 
odpowiedzialność, pozytywna energia-te 
słowa najlepiej ją opisują.

Wakacje Z Heide Parkiem      
HEIDE PARK - super przygoda w NAJWIĘKSZYM parku rozrywki w północnych Niemczech. 
Na ogromnej przestrzeni 850.00 m2 znajduje się blisko 50 różnego rodzaju urządzeń i 
atrakcji. Najciekawsze atrakcje: Collossos - najwyższa i najszybsza kolejka górska parku 
(wpisana do księgi rekordów Guinnessa, kolejka Krate z kątem nachylenia spadu 90 %, 
kolejka Demon czy Desert Race rozpędzająca się do 100 km w 2,4 sek! Przez cały dzień 
będziecie mogli korzystać bez limitu i do woli ze wszystkich urządzeń.
Bilet wstępu płatny dodatkowo ok. 26 Euro/os, pobyt na miejscu ok. 8 godzin, wycieczka 
realizowana w godz. ok. 24:30 - 3:00 dnia następnego. 

+ elementy z campowego bloku ogólnego
Cena już od

2149 zł

GNW/HP 7-13    
lat

POLSKA / DARŁÓWKO CAMP  
Morze / 7-13 lat, 10-17 lat

Darłówko - nadmorska dzielnica portowego, Królewskiego 
Miasta Darłowo. Duże nasłonecznienie, nasycone jodem 
powietrze, jedna z najczystszych plaż na Pomorzu o delikatnym 
piasku, oraz nowoczesną mariną z dziesiątkami statków i łodzi.

OW GNIEWKO  - to obiekt położony w bardzo bliskiej 
odległości od plaży, tylko 50 metrów! Teren bardzo dobrze  
zagospodarowany, mnóstwo zieleni i atrakcji dla dzieci m.in. 
własny kryty basen! OW Gniewko graniczy także z Parkiem 
Wodnym Jan.

Do Waszej dyspozycji - bogate zaplecze sportowe 
i rekreacyjne:
• basen kryty i jacuzzi na terenie Ośrodka
• wielofunkcyjne boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, 

piłki nożnej, siatkówki plażowej
• namiot  do zajęć rekreacyjno-tanecznych
• wiata do zajęć integracyjnych i plastycznych
• sale gimnastyczne z wyposażeniem
• duży plac zabaw z bujawkami, zjeżdżalniami,  

drabinakami i linami
• piłkarzyki, stoły do ping-ponga
• świetlice z TV-DVD i sprzętem nagłaśniającym do realizacji 

dyskotek
• miejsca ogniskowe, grill
• sklepik
• duża, przestronna stołówka
• wi-fi
Obiekt jest ogrodzony i monitorowany, a dla Waszego 
bezpieczeństwa na jego terenie znajduje się również gabinet 
lekarski i oddzielny gabinet pielęgniarki czynny 24 h.

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Posiłki serwowane w 
przestronnej stołówce ośrodka. Pyszna kuchnia polska. 
Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant.

Wyżywienie inne niż standardowe podyktowane względami 
zdrowotnymi realizujemy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu 
przed przyjazdem na kolonie.

Zakwaterowanie w murowanych, ogrzewanych budynkach. 
Pokoje 3-6 -osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Na każdym poziomie budynku duży taras.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 120 PLN 
+ imprezy fakultatywne.
Uwaga: *Potrzebna pisemna zgoda rodziców, zajęcia 
prowadzone pod opieką instruktora. Zajęcia: na basenie, 
gimnastyki korekcyjnej i inhalacje będą poprzedzone 
badaniem lekarskim którego celem będzie zakwalifikowanie 
uczestnika. Konieczny ważny paszport lub dowód osobisty 
(dot. zagranicznych wycieczek fakultatywnych). Prosimy 
o zabranie kostiumu kąpielowego, klapek i czepka na kryty 
basen (wyc. fakultatywne i zajęcia programowe).
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy 
inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na kolonię 
na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie 
zabieramy na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• TROPICAL ISLANDS - (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 35 Euro/os) Cena: 340 PLN

• HEIDE PARK - (bilet wstępu płatny 
dodatkowo ok. 26 Euro/os) Cena: 470 PLN

• PARK WODNY JAN - Cena: 35 PLN
• *PARK LINOWY NAD BAŁTYKIEM  

- Cena: 45 PLN
• LABIRYNT ARENA - Cena: 45 PLN
• LEONARDIA PARK EDUKACJI I ROZRYWKI  

-  Cena: 45 PLN

Kod Programu

GNW/MX GNW/AD GNW/AS  GNW/DS GNW/GR GNW/HP GNW/NC GNW/PX GNW/TI 

Terminy Cena zł     

21.07-31.07 1699 1829 1839 1959 2049

01.08-11.08 1699 1889 1839 1899 2149 2169
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Półwysep Helski jest najlepszym miejscem w Polsce do 
uprawiania windsurfingu! Częste silne wiatry stwarzają 
znakomite warunki do nauki i doskonalenia umiejętności 
pływania na desce. Jeśli chcesz odpocząć, a równocześnie 
spędzić aktywnie czas to powinieneś wybrać naszą propozycję 
- szkołę windsurfingu SurfPoint (jedną z największych szkół 
w Polsce). Możesz być pewny, że będziesz szkolony na 
najwyższym poziomie, na najnowszym sprzęcie oraz pod okiem 
najlepszych instruktorów! 

Camping Maszoperia  to największe pole namiotowe położone 
nad samym brzegiem Zatoki Puckiej, jedno najlepszych pól na 
Półwyspie.
Na terenie kempingu znajdują się nowoczesne toalety i prysznice 
(ciepła woda 24h/dobę), sklep spożywczy, 2 restauracje, 
surfshop, kafejka internetowa, namiot z grami i symulatorami, 
chillout room, szeroka piaszczysta plaża, Szkoła SurfPoint.
Kemping jest chroniony 24h/dobę, zamknięty na noc, a nasze 
obozowisko znajduje się na wyznaczonym  
i ogrodzonym terenie dostępnym tylko dla obozowiczów  
i kadry.

3 posiłki dziennie w kempingowej restauracji. Śniadanie  
w formie bufetu szwedzkiego, obiad i ciepła kolacja 
serwowane do stolików. Pierwszy posiłek kolacja, ostatni 
posiłek śniadanie + suchy prowiant.

Camping zapewnia realizację wyżywienia  m.in.  
wegetariańskiego, wegańskiego (po wcześniejszym 
zgłoszeniu).

Proponujemy dwa standardy zakwaterowania:
• namioty: nowe 3-osobowe namioty typu igloo (po 2 osoby). 

Każdy ma podłączenie do prądu. Konieczny własny śpiwór 
i karimata.

• pokoje (za dopłatą, ilość miejsc ograniczona):
 - w murowanym budynku, pokoje 4 osobowe (2 łóżka 

piętrowe)
 - w 6 osobowym domku kontenerowym

Konieczny własny śpiwór.

Kod Programu

MAS/DZ MAS/WI MAS/KI 

Terminy Cena zł     

29.06-9.07 2399 2199 2199

10.07-20.07 2399 2199 2199

21.07-31.07 2399 2199 2199

01.08-11.08 2399 2199 2199

12.08-22.08 2399 2199 2199

23.08-30.08 1834 1699 1699

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie na kempingu,  program, kadrę 
BUT:  kierownika, wychowawców, instruktorów, pilota na 
trasie,  program szkoleniowy, sprzęt szkoleniowy (deski, 
pianki), ubezpieczenie AXA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), dodatkowych szkoleń  
i patentów. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  
(str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna – 30 PLN. Proponowane 
minimalne kieszonkowe - ok. 150 PLN. Uwaga: Prosimy  
o spakowanie się w plecaki. Wymagane własne śpiwory  
i karimaty (zakwaterowanie w namiotach) lub tylko śpiwory 
(zakwaterowanie w pokojach). UWAGA: Turnus 6 obejmuje 24 
godzin szkolenia w turnusie, (4 godziny dziennie przez 6 dni)
WAŻNE: Przy niekorzystnych warunkach pogodowych, 
proponujemy:
• skimboarding - ślizg na desce.
• wakeboarding - płynięcie trzymając się liny zaczepionej do 

łodzi lub na wyciągu (dla mniej zaawansowanych pływanie 
za motorówką na desce windsurfingowej)

• zajęcia teoretyczne, pływanie pontonem typu RIB, na SUP’ie 
- z wiosłem

Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 60 osób.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZAPEWNIAMY
• opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora 

przez cały cz ania zajęć 
• sprzęt windsurfingowy 2020: deski Starboard i żagle North 

Sails, trapez Dakine 
• piankę, kamizelkę asekuracyjną  

Uwaga!  KARTA SURFERA GRATIS! – uprawnia do zniżek  
w sklepach surferskich. 

POLSKA / DARŁÓWKO CAMP

Morski Mixer 

Cena już od

1699 zł

GNW/MX7-13  
lat

ACTIV PAKIET:
• spodnie podwójne - wyścig w podwójnych 

spodniach olbrzyma
• narty poczwórne - bieg na 4-osobowych nartach  
• taśma wieloosobowa - zabawa przypominająca 

gąsienicę czołgu 
• Neptunalia - tor przeszkód 
• spartakiada między kolonijna - współzawodnictwo 

w najróżniejszych konkurencjach 
• gry zespołowe z dyplomami dla najlepszych
• turnieje piłki nożnej plażowej, turniej siatkówki i piłki 

ręcznej  

PAKIET MORSKIE ZDROWIE:
• inhalacje solankowe
• gimnastyka korekcyjna
• gimnastyka na plaży
• godzina kąpieli przez 5 dni  

w turnusie na krytym basenie 
w Ośrodku

• + elementy programu Mixer

Polska Express 

Cena już od

1959 zł

GNW/PX7-13  
lat

• moc przygód, nieprzewidywalnych sytuacji 
tworzonych wyłącznie przez Was i Waszą 
wyobraźnie 

• będziecie zmagać się z czasem, pokonywać swoje 
słabości, nauczycie się współpracy w grupie

• w programie ciekawe miejsca, szyfry, zagadki, 
zadania sprawnościowe, spotkania z ciekawymi 
ludźmi

• rejs statkiem po Bałtyku
• park linowy nad Bałtykiem 

Zadania będą realizowane 
miedzy innymi:
• w Zamku Książąt Pomorskich
• na 22 metrowej darłowskiej 

latarni morskiej 
• na tramwaju wodnym Tristan i 

Izolda w kanale Wieprzy,
• w czynnym porcie 

przeładunkowo- rybackim

• + elementy z campowego 
bloku ogólnegoPROGRAM STWORZYŁA I POPROWADZI DLA WAS JOANNA WIECZORKIEWICZ - wieloletnia 

doświadczona łowczyni przygód, pełna pomysłów, uwielbiana przez uczestników wyjazdów.

Wakacje z Tropical Islands 

Cena już od

2049 zł

GNW/TI7-13  
lat

Pobyt w największej w Europie tropikalnej krainie. Jedyne takie miejsce oferujące słońce, 
plażę i niesamowitą zabawę korzystając z licznych zjeżdżalni, wodospadów, grot skalnych, 
morskich prądów, rwących rzek i wielu innych fascynujących atrakcji. Tutaj lato trwa 
cały rok! (bilet wstępu płatny dodatkowo ok. 35 Euro/os) (pobyt na miejscu ok. 6 godzin, 
wycieczka realizowana w godz. ok. 4:00 - 01:00) 

PARK WODNY JAN - jedyny w Polsce aquapark ze słoną bałtycką wodą. Aquapark składa 
się z basenu sportowego, dużego basenu rekreacyjnego, małego basenu rekreacyjnego 
połączonego z basenem zewnętrznym, oraz dzikiej rzeki, dwóch zjeżdżalni, dwóch 
ślizgawek wewnętrznych oraz jacuzzi 

+ elementy z campowego bloku ogólnego

Wakacje w stylu Nanami Chan  

Cena już od

2169 zł

GNW/NC10-17   
lat

Cześć, siema, elo! Nanami Chan ma 20 lat, 12 tatuaży, 9 kolczyków, 1 kota, 282 filmiki, ponad 
600 tysięcy subskrybentów i tonę motywacji oraz radości do rozdania! Od 3 lat sumiennie 
prowadzi kanał na YouTube. Zaprasza wszystkie Kruszynki na kolonie w Darłówku  
i gwarantuje meeega zabawę! :D
• podstawy youtubowania, nagrywanie filmu na YouTube oraz wystąpienie w filmiku 

Nanami Chan 
• nauczymy się robić fotki na Instagram i makijaż jak Nanami Chan 
• autografy z Nanami Chan i kąpiele w morzu 
• Nanami Chan będzie z Wami aż przez  bardzo intensywne 5 dni,  podczas których 

dowiecie się jak wygląda dzień Nanami Chan 
• wszystko o perukach, kolekcja Nanami Chan, mnóstwo inspiracji
• party pizza na zakończenie turnusu 
• Heide Park z Nanami Chan- super przygoda (dla chętnych, dodatkowo płatna)
• + elementy z campowego bloku ogólnego
Już po raz drugi zapraszamy na wakacje w stylu i z Nanami Chan!WAKACJE Z YOUTUBEREM! 



POLSKA / JASTARNIA

Obóz Windsurfing   
• kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym 
• 16 godzin (turnus 6 obejmuje 10 godzin szkolenia)
• istnieje możliwość uzyskania patentu windsurfingowego 
• pływamy na płytkim akwenie a nad bezpieczeństwem dzieci czuwają bosmani 
• elementy surfingu na Zatoce Puckiej- 4h 
• 4h kitesurfingu 
• 2 godzinna wycieczka dużym pontonem typu RIB
• plażowanie, pływanie
• regaty i konkursy z nagrodami od Roxy i Quicksilver! 
• wakeboard
• longboard
• pływanie na Supie
• w trakcie obozu zapewniamy opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora

Zapewniamy najnowszy sprzęt windsurfingowy 2020-deski Starboard, żagle 
North Sails, trapez Dakine, piankę(długi rękaw, długa nogawka, 3/2mm), kamizelkę 
asekuracyjną. 

• kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym
• kurs obejmuje 36 godzin w turnusie- (2 godziny dziennie przez 9 dni) w grupach 2-4 

osobowych (turnus 6 obejmuje 12 godzin w turnusie, 2 godziny dziennie przez 6 dni) 
• tworzymy grupy dla osób zaawansowanych przygotowujących się do kursów 

instruktorskich IKO i VDWS 
• monitorujemy aktualne warunki na wodzie abyś mógł pływać przy jak najlepszym 

wietrze 
• szkolenie kitesurfingowe kończy się otrzymaniem licencji IKO 
• zapewniamy opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora
• zapewniamy najnowszy sprzęt kitesurfingowy 2020 Ozone i North Kiteboarding (trapez 

piankę (długi rękaw, długa nogawka, 3/2mm), kamizelkę asekuracyjną i kask)

Obozowe regaty z nagrodami od Roxy i Quicksilver!

• kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym 
• 36 godzin (2 godziny dziennie przez 9 dni) w grupach 2-4 osobowych (turnus 6 obejmuje 

12 godzin w turnusie, 2 godziny dziennie przez 6 dni) 
• tworzymy grupy dla osób zaawansowanych przygotowujących się do kursów 

instruktorskich IKO i VDWS 
• istnieje możliwość uzyskania patentu windsurfingowego 
• zapewniamy opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora
• 2 godzinna wycieczka dużym pontonem typu RIB
• plażowanie, pływanie
• wakeboard
• longboard
• pływanie na Supie
• w trakcie obozu zapewniamy opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora 

przez cały czas trwania zajęć 

Zapewniamy najnowszy sprzęt windsurfingowy 2020-deski Starboard, 
żagle North Sails,trapez Dakine, piankę(długi rękaw, długa nogawka, 3/2mm), 
kamizelkę asekuracyjną. 

Cena już od

1834 zł

MAS/DZ 9-12   
lat

Kitesurfing 

Cena już od

1699 zł

MAS/KI13-19    
lat

Windsurfing     

Cena już od

1699 zł

MAS/WI13-19    
lat
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HISZPANIA / LLORET DE MAR  
13-19 LAT

IMPREZY FAKULTATYWNE

• BARCELONA - Cena: 45 EUR / 193 PLN
• TOSSA DE MAR (wycieczka półdniowa) - Cena: 24 EUR / 103 PLN
• WATERWORLD (wycieczka całodniowa) - Cena: 33 EUR / 142 PLN
• PORT AVENTURA(wycieczka całodniowa) ponad 100 atrakcji. - Cena: 54 EUR 

(dla osób urodzonych w latach 2006-2003) / 65 EUR (dla osób urodzonych  
w latach 2002-2000) / 232 PLN

Cena w EUR - płatna na obozie. Cena w PLN - płatna przed obozem.

LLORET de MAR - wymarzone miejsce na zwariowany wyjazd! 
To raj dla miłośników gorących klimatów. Iberyjskie budowle, 
średniowieczny zamek, mnóstwo przytulnych kafejek, 
sklepów i plaża ze złocistym piaskiem, wzdłuż której biegnie 
nadmorska promenada. 

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, transport samolotem 
z Warszawy (GRS, XAS), transport  autokarem (GRA, XAI), 
program,opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika 
wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie AXA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  (str.5).
obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + 
posiłki tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest kwota 3,5 EUR (taksa klimatyczna dla osób powyżej 16 roku życia). Cena aktualna 
przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN. Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia. Kolejność realizacji 
programu może ulec zmianie. Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), wycieczek fakultatywnych, 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów wstępów 
na dyskoteki, posiłków tranzytowych, taksy klimatycznej, 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +10 PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

GRA/DA GRA/PZ XAI/PZ GRS/DA GRS/PZ XAS/PZ 

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

30.06-09.07 2299 2399 01.07-08.07 3149 3249

07.07-16.07 2399 2499 08.07-15.07 3149 3249

14.07-23.07 2399 2499 15.07-22.07 2999 3249

21.07-30.07 2599 2399 2499 22.07-29.07 3199 2999 3249

28.07-06.08 2599 2399

04.08-13.08 2399

11.08-20.08 2299

KLUBY

TROPICS - największa dyskoteka 
w mieście, w tętniącym życiem 
centrum, znani DJ-e z całego świata na 
pokładzie, 3 piętra i 4 sale z różnymi 
stylami muzycznymi i atmosferą

KUP imprezową kartę do klubu 
Tropic’s zawierającej 7 wejść! 
Cena 25 EUR .
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Hotel Xaine Park**** 
- położony w centrum Lloret de Mar zaledwie 300 m od głównej plaży - Playa de Lloret. 
Hotel Xaine Park to kilkupiętrowy budynek odnowiony w całości w 2001 roku, posiada 
24-godzinną recepcję, restaurację oraz basen. Przy basenie możesz bezpłatnie korzystać  
z leżaków i parasoli. Mieszkamy w pokojach wieloosobowych z łazienką. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej, bufet szwedzki. Kuchnia europejska 
oraz lokalna. Do śniadania podawana jest herbata, kawa oraz soki. Do obiadu i kolacji woda 
w cenie.

Obóz Party Zone    
Program Party Zone to Idealna propozycja dla tych, którzy chcą 
połączyć wakacyjne leniuchowanie na plaży z wieczornym party. 
Jeśli chcesz się bawić, relaksować, poznawać ludzi i jednocześnie 
zwiedzać najfajniejsze zakątki HISZPANII to ten obóz będzie świetnym 
wyborem. Obłędny piasek, słońce, cudowna błękitna woda, muzyka 
24/h, restauracje, sklepy, kluby i to wszystko tylko TU.
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu, 
• gry i zabawy sportowe - turnieje sportowe, 
• zawody pływackie dla chętnych, 
• obozowe animacje na plaży, 
• karaoke i bitwa na głosy, 
• balonowa bitwa wodna, 
• relaks nad basenem, 
• city game
• walk around czyli runda po Lloret de Mar 
• wycieczka na punkt widokowy na skale, na której ciągle czeka 

Dona Marinera – znana rzeźba Ernesta Maragalla oraz do 
średniowiecznego zamku 

• imprezową kartę do klubu Tropic’s zawierającej 7 wejść!  
Z Tropic’s Club Card nie musisz już płacić za każdy wstęp do 
klubu! Cena 25 EUR 

 
+ imprezy fakultatywne
 

Cena już od

2199 zł

XAI/PZ     15-19    
lat

XAS/PZ     

autokar

samolot z Warszawy

HISZPANIA / LLORET DE MAR

Hotel Guitart Rosa*** 
- położony w centrum Lloret de Mar zaledwie 200 m od głównej plaży - Playa de Lloret. 
Hotel Guitart Rosa to kilkupiętrowy budynek wybudowany w stylu kolonialnym posiadający 
windę, 24-godzinną recepcję, restaurację, przestronne patio i taras, ogród tropikalny oraz 
basen na wewnętrznym patio hotelu. Przy basenie można bezpłatnie korzystać z leżaków  
i parasoli. Mieszkamy w pokojach 3-4 osobowych z łazienką. Większość pokoi z balkonem. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej, bufet szwedzki. Kuchnia europejska 
oraz lokalna. Do śniadania podawana jest herbata, kawa oraz soki. Do obiadu i kolacji woda 
w cenie.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu. Ostatni posiłek: śniadanie + suchy 
prowiant ostatniego dnia pobytu w hotelu. 

HISZPANIA / LLORET DE MAR

Obóz Party Zone    
Program Party Zone to Idealna propozycja dla tych, którzy chcą 
połączyć wakacyjne leniuchowanie na plaży z wieczornym party. 
Jeśli chcesz się bawić, relaksować, poznawać ludzi i jednocześnie 
zwiedzać najfajniejsze zakątki HISZPANII to ten obóz będzie świetnym 
wyborem. Obłędny piasek, słońce, cudowna błękitna woda, muzyka 
24/h, restauracje, sklepy, kluby i to wszystko tylko TU.
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu, 
• gry i zabawy sportowe - turnieje sportowe, 
• zawody pływackie dla chętnych, 

Cena już od

2299 zł

GRA/ PZ        15-19    
lat

GRS/PZ         

autokar

samolot z Warszawy

Obóz taneczny      
• FUN & DANCE- idealne połączenie chillu z wakacjami pełnymi 

Cena już od

2599 zł

GRA/DA13-19    
lat

GRS/DA

autokar

samolot z Warszawy

aktywności i nauką tańca!
• Przed Tobą kolejna edycja obozów tanecznych. Pokażemy Ci, że taniec to nie tylko kroki, 

ale nauka budowania świadomości ciała i manipulowania własnymi uczuciami. Codzienne 
kilkugodzinne treningi pozwolą sprawdzić czy taniec to Twoja pasja na całe życie.

• Zajęcia taneczne pod okiem doświadczonych instruktorów tańca w wymiarze min. 18 
godzin, realizowanych przez 6 dni po ok. 3 godz. dziennie. 

• Zajęcia w Escuela de Danza Sara Díaz wspólnie z grupą hiszpańską oraz insruktorami!! 
• Nagranie teledysku, sesje fotograficzne z instruktorami, sesje taneczne 
• Podział na grupy pod względem umiejętności i zaawansowania, tak aby każdy nauczył się jak 

najwięcej 

ZAJĘCIA POPROWADZĄ NAJLEPSI INSTRUKTORZY:
JAREK (JERRY) KOWALCZYK - instruktor i choreograf, jest aktywnym zawodowo instruktorem grup turniejowych.
PRZEMEK ZABRODZKI  - instruktor tańca towarzyskiego. Finalista Mistrzostw Polski, ćwierćfinalista Mistrzostw Świata, finalista 
i półfinalista wielu innych turniejów. 
SARA DIAZ  - założycielka i dyrektor Escuela de Danza Sara Díaz od 1984 r.  
VERÓNICA VALCARCE - uczyła się tańca w Escuela de Danza Sara Díaz. Tańczyła także w Stable Dance Group na Universitat 
Autonoma de Barcelona. 

• Naukę wielu styli tanecznych: współczesny, modern jazz, hip-hop, dancehall i inne techniki 
• Odrobinę teorii czyli historię tańca 
• Na zakończenie Certyfikat ukończenia obozu tanecznego z ilościami przetańczonych godzin z każdej techniki 
• Dodatkowo FIT Cardio - podczas tych zajęć będziesz pracować nad sylwetką, dowiesz się jak wymodelować swoje ciało, jak ćwiczyć 

zdrowo 
•  słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu, 
• Z Tropic’s Club Card 7 wejść! - Cena 25 EUR

• obozowe animacje na plaży, 
• city game
• walk around czyli runda po Lloret de Mar 
• wycieczka na punkt widokowy na skale, na której ciągle czeka Dona Marinera – znana rzeźba Ernesta Maragalla oraz do 

średniowiecznego zamku 
• imprezową kartę do klubu Tropic’s zawierającej 7 wejść! Z Tropic’s Club Card nie musisz już płacić za każdy wstęp do klubu! 

Cena 25 EUR 
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WŁOCHY / RIMINI   
14-19 LAT

Rimini - Strefa party i chillowanie w gronie NAJfajniejszych 
ludzi. Rimini to idealna miejscówka na letni wypad. 
Przyciąga młodzież z całej Europy, a życie tętni tu 24 h 
na dobę! Kilkukilometrowa piaszczysta plaża, kolorowe 
promenady, restauracje, oraz sklepy czynne NON STOP. W 
trakcie wypoczynku możliwość zwiedzania Rzymu i Wenecji 
fakultatywnie, a na koniec super zabawa w Mirabilandi!!

Latem 2020 zapraszamy do HOTELU Sombrero***. To nasza 
totalna NOWOŚĆ. Hotel praktycznie przy plaży z basenem. Ten 
hotel po prostu tętni życiem.

CENA ZAWIERA
transport samolotem z Warszawy (RIS/PZ, RIS/MP)), transfer 
autokarem lotnisko - hotel - lotnisko, transport  autokarem 
(RIM/PZ I RIM/MP), zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, 
program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, 
ratownika wodnego, pilota na trasie (RIM/PZ I RIM/MP),  
ubezpieczenie AXA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  (str.5).
obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki. 
Dodatkowo wymagana jest kwota 16 EUR (taksa klimatyczna). Dopłata do osoby powyżej 18 lat wynosi 100 PLN/os. Limit bagażu: 
20 kg bagażu głównego + bagaż podręczny o wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm  (RIS/PZ, RIS/MP). Cena aktualna przy kursie EUR 
nieprzekraczającym 4,3 PLN.
Konieczny paszport lub dowód osobisty

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), imprez fakultatywnych, biletów 
wstępu, taksy klimatycznej (16 EUR ), wstęp do Mirabilandii 20 
EUR (RIM/PZ I RIM/MP),  posiłków tranzytowych,  składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 
PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

RIM/MP RIM/PZ RIS/MP RIS/PZ 

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

30.06-09.07 1799 1799 29.06-06.07 2449 2449

07.07-16.07 1899 1899 06.07-13.07 2449 2449

14.07-23.07 1899 1899 13.07-20.07 2449 2449

21.07-30.07 1899 1899 20.07-27.07 2449 2449

28.07-06.08 1899 1899 27.07-03.08 2449 2449

04.08-13.08 1899 1899 03.08-10.08 2449 2449

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MIRABILANDIA - Cena: 35 EUR / 150 PLN 
• AQUAFAN  - Cena: 25 EUR / 108 PLN
• RZYM - Cena: 65 EUR / 280 PLN
• WENECJA - Cena: 65 EUR / 280 PLN
• SAN MARINO - Cena: 20 EUR / 86 PLN
• BUT PAKIET San Marino, Rzym, Aquafan - 

oszczędzasz 5 EUR!  
Cena: 105 EUR / 452 PLN

PAKIET IMPREZ, OSZCZĘDZASZ  
DO 15 Euro

1 pakiet: piana party ALTROMONDO STUDIOS, 
international party PETER PAN, international 
party VILLA DELLE ROSE - 40 EUR/ 172 PLN
2 pakiet: piana party lub international guest 
ALTROMONDO STUDIOS, international party 
PETER PAN, RIMINI BEACH ARENA festival na 
plaży z udziałem czołowych artystów muzyki 
elektronicznej na świecie, international party 
VILLA DELLE ROSE - 55 EUR/ 258 PLN

KLUBY

• CARNABY 3Floor Disco 
-  10 EUR/os / karnet 3 
wejścia - 25 EUR/os) 

• ALTROMONDO STUDIOS 
 - 15 EUR/os 

• PETER PAN -  15 EUR/os 
• VILLA DELLE ROSE - 15 

EUR/os 
• Beach Party YELLOW 

NIGHT - za free

Obóz Chill Out Zone
Pod okiem naszej czujnej kadry bawić się będziesz w rytmach 
najlepszej klubowej muzyki w międzynarodowym towarzystwie. 
Najlepsze kluby w Rimini:
• walk around po Rimini, city game
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu
• rozgrywki o wielkiego arbuza, balonowa bitwa wodna
• zawody pływackie dla chętnych
• karaoke i bitwa na głosy 
• Bike tour po Rimini
• wycieczka do Piazza Cavour czyli do starożytnej części Rimini 
• shopping w Le Befanie
• zabawa w parku rozrywki Mirbilandia! 

Cena już od

1799 zł

RIM/PZ14-19     
lat

autokar

WŁOCHY / RIMINI  

RIS/PZ
samolot z Warszawy

Obóz Mega Party Zone        
NAJlepsze wakacje ever i imprezkowy czas TYLKO TU! Strefa party 
i chillowanie w gronie NAJfajniejszych ludzi. Party Zone - kto nie 
zna, ten poznać musi :). Party Zone to mega party i mega chill 
jednocześnie. Czekają tu na Ciebie Najlepsze kluby, Najlepsze 
Imprezy, Najlepsze Towarzystwo i co oczywiste Najlepsza na 
świecie Kadra. 

Cena już od

1799 zł

RIM/MP16-19   
lat

autokar

RIS/MP
samolot z Warszawy 

W programie: 
• PIANA PARTY lub international guest w Altromondo Studios - obiecujemy, że sucha nitka 

na Tobie nie zostanie po tej imprezie 
• INTERNATIONAL PARTY w ogrodzie klubu Peter Pan - wrażenia niezpomniane 
• RIMINI BEACH ARENA - festival na plaży z udziałem czołowych artystów muzyki 

elektronicznej na świecie  
• INTERNATIONAL PARTY w klubie Villa Delle Rose 
Pakiet - 55 EUR/ 258 PLN

Dodatkowo:
• beach & water, city game
• wycieczka do Piazza Cavour czyli do starożytnej części Rimini 
• shopping w Le Befanie

Hotel Sombrero ***
To nasza totalna NOWOŚĆ. Super Hotel praktycznie przy plaży z basenem, animacjami od 
rana do nocy, tętniący życiem. Jest całkowicie exclusive i w te Wakacje jedziemy właśnie 
tam! To miasto nigdy nie zasypia. Zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienką. 
Każdy pokój z balkonem, TV i darmowym WI-FI. Możliwość dopłaty do klimatyzacji 3 euro/
pokój/doba.
Do dyspozycji basen rekreacyjny z tarasem do opalania.
3 posiłki dziennie: bufet śniadaniowy: wędlina, ser, marmolada, miód, płatki, mleko, kawa, 
herbata, sok, lunch: makaron, pizza lub lasagne, woda w cenie, kolacja: pierwsze danie, 
drugie danie + przystawki, sałatki, owoc lub deser, woda w cenie.

Party Zone, czyli najlepsze kluby w Riminii: 
• CARNABY 3Floor Disco - możesz się bawić aż na 3 poziomach. Wstęp 10 EUR/os Uwaga! 

Carnaby karnet 3 wejść w cenie 25 EUR/os
• ALTROMONDO STUDIO - m.in.: imprezy w pianie, goście z czołówki europejskich DJów. 

Wstęp 15 EUR/os 
• PETER PAN -  styl, dobra muzyka i nagłośnienie i świetni DJ’e. Wstęp 15 EUR/os 
• VILLA DELLE ROSE - jeden z najbardziej ekscytujących klubów, położony na wzgórzach 

Misano Adriatico, przeboje muzyki dance i międzynarodowe towarzystwo. Wstęp 15 EUR/os 
• BEACH PARTY YELLOW NIGHT- najgorętsza noc w Rimini też będzie, wjazd za free



Kod Programu

DOB/SD DOB/WY 

Terminy Cena zł    

30.06-09.07 1799 2099

07.07-16.07 1899 2199

14.07-23.07 1899 2199

21.07-30.07 1899 2199

28.07-06.08 1899 2199
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CZARNOGÓRA / DOBRA VODA  
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• ALBANIA (wycieczka całodniowa) - zwiedzicie 2 najważniejsze miasta: Szkodra - jest to jedno  
z najstarszych miast na terytorium Albanii i jej dawna stolica. Zwiedzicie między innymi: Stare Miasto 
oraz Twierdzę Rozafa. Stolica Albanii Tirana - pełna kontrastów i niespodzianek - Cena 35 EUR / 150 PLN

• REJS PO JEZIORZE SZKODERSKIM + ZWIEDZANIE CETINJE (wycieczka całodniowa) - rejs to zapierające 
dech w piersiach przeżycie. Niezapomniane widoki małych wysepek za średniowiecznym klasztorami, 
a po rejsie zwiedzanie dawnej stolicy Czarnogóry Cetinje. Tutaj zobaczycie dzielnicę dyplomatyczną, 
monastyr oraz starówkę - Cena 35 EUR / 150 PLN

• AQUAPARK - cena 35 EUR / 100 PLN

Czarnogóra to ukryty skarb wybrzeża Adriatyku ze 
wspaniałą bizantyjsko-wenecką architekturą. Ten niewielki 
kraj z spektakularnymi krajobrazami nazywany jest często 
bałkańskim Monaco. Korzystając z promieni słonecznych 
na wspaniałych plażach oblanych błękitem wód można 
podziwiać zielone wzgórza oraz wapienne klify, które są tutaj 
prawie na wyciągnięcie ręki.

Wypoczywać będziemy w Dobrej Vodzie, w jednej  
z czarnogórskich miejscowości turystycznych położonej 
niespełna 10 km od słynnego Baru. Dużą atrakcją miasteczka 
jest malownicza, łukowata plaża Veliki Pijesak.

CENA ZAWIERA
transport  autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, 
program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, 
ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie AXA 
„Kontynenty” (str. 4). 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  (str.5).
obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki 
+ posiłki tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest dopłata programowa obejmująca wycieczkę do Starego Baru 10 EUR. Cena 
aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych  (str. 59), dopłaty programowej, 
wycieczek fakultatywnych, biletów wstępów na dyskoteki, 
posiłków tranzytowych, składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).

Kod Programu

MAK/SD 

Terminy Cena zł    

30.06-09.07 1799

07.07-16.07 1849

14.07-23.07 1849

21.07-30.07 1849

28.07-06.08 1849
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CHORWACJA / MAKARSKA   
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• DUBROWNIK+NEUM –  Cena: 45 EUR/ 198 PLN 
• *RAFTING NA RZECE CETINA –  Cena: 30 EUR/ 132 PLN 
• TROGIR + WODOSPADY „KRKA”- (+bilet 120 HRK) - 

Cena: 45 EUR/ 220 PLN 
• MOSTAR+POCZTEJL - (+bilet 5 EUR/os). Cena: 40 EUR/ 

176 PLN 

Chorwacja to najpopularniejszy kierunek wakacyjny. Wyjedź 
z nami na obóz rekreacyjny do Makarskiej i zobacz na własne 
oczy widoki, które przyciągają podróżników z całego świata.  

Vila Prpolino - to obiekt położony w centrum tętniącej życiem 
Makarskiej, zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z 
łazienką, w każdym pokoju klimatyzacja za FREE!!! Vila w 
całości przeznaczona dla naszej grupy. 

3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu, lunch w 
formie jednodaniowego ciepłego dania oraz ciepła kolacja 
serwowane do stolików. Do lunchu i kolacji woda. Posiłki 
serwowane są w restauracji hotelu Palma. 

CENA ZAWIERA
transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, program, 
opiekę BUT kadry: kierownika, pilota na trasie, ubezpieczenie AXA 
„Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  (str.5).
*Konieczna zgoda rodziców. Obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR+imprezy 
fakultatywne+posiłki tranzytowe ok. 20 EUR. Dodatkowo wymagana jest kwota ok. 5 EUR/os poniżej 18 lat, 10 EUR/os. powyżej 18 
lat (taksa klimatyczna). Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN.
Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59),  wycieczek fakultatywnych, 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i na dyskoteki, 
posiłków tranzytowych, taksy klimatycznej ok. 5 EUR/
os. poniżej 18 lat/ 10 EUR/os. powyżej 18 lat,składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatne dodatkowo  
10 PLN/os.).

Obóz Chill Out Zone    
Obóz młodzieżowy w Chorwacji i dwie europejskie stolice to 
przepis na doskonały relaks w gronie nowych i sprawdzonych 
przyjaciół. 

Cena już od

1799 zł

MAK/SD 13-19    
lat

autokar

W programie: 
• opalanie się w promieniach ciepłego chorwackiego słońca 
• spacery po Makarskiej, gra terenowa z dreszczykiem 
• najlepsze dyskoteki w mieście - pod okiem naszej czujnej kadry bawić się będziesz w 

rytmach klubowej muzyki w międzynarodowym towarzystwie. Wstęp do dyskotek ok. 25 
HRK/wejście 

• Bratysława
• Budapeszt
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GRECJA / NEI PORI  
13-19 lat

Śródziemnomorski klimat, malownicze górskie krajobrazy, 
szerokie, piaszczyste plaże. To wszystko na słynnej Riwierze 
Olimpijskiej. Nei Pori to typowy nowoczesny, rozrywkowy 
ośrodek z piękną najszerszą w tym rejonie plażą.

Olympion Melathron Hotel and Bungalows 
Kameralny hotel położony ok. 80 metrów od szerokiej, 
piaszczystej plaży. W 10-15 minut dotrzemy do centrum 
Platamon i Nei Pori, turystycznych miejscowości tętniącym 
wakacyjnym życiem. Udogodnienia hotelowe: basen 
zewnętrzny z tarasem i z leżakami, ogród, bar przy basenie, 
recepcja 24 h, restauracja hotelowa. Zakwaterowani będziemy 
w bungalowach w pokojach 4-osobowych z balkonem. 
Wyposażenie pokoi: 1 duże podwójne łóżko, 1 łóżko piętrowe, 
klimatyzacja, lodówka, suszarka do włosów, TV, bezpłatne WiFi. 
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) w formie 
bufetu, woda do posiłków w cenie, dania kuchni greckiej i 
śródziemnomorskiej. Posiłki serwowane w bufecie głównego 
budynku.

CENA ZAWIERA
transport  autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, 
program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, 
ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie AXA 
„Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki 
+ posiłki tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest kwota 3,5 EUR (taksa klimatyczna). Cena aktualna przy kursie EUR 
nieprzekraczającym 4,3 PLN. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str.59), wycieczek fakultatywnych, 
biletów wstępów na dyskoteki, posiłków tranzytowych, taksy 
klimatycznej, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(płatna obowiązkowo +10 PLN/os.). 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE CAŁODNIOWE

• METEORY – (Wstęp do klasztoru płatny dodatkowo 3 EUR) 
Cena: 35 EUR/ 150 PLN 

• ATENY –  Cena: 45 EUR/ 194 PLN 
• REJS NA SKIATHOS – „Mamma Mia” to właśnie ta grecka 

wyspa leżąca w archipelagu Sporad zagrała w filmie! - 
Cena: 45 EUR/ 194 PLN

To w na str...X: Cena w EUR- płatna na obozie. Cena w PLN- 
płatna przed obozem. 

Kod Programu

OLY/SD 

Terminy Cena zł    

30.06-09.07 1849

07.07-16.07 1949

14.07-23.07 1949

21.07-30.07 1949

28.07-06.08 1949

Obóz Chill Out Zone    
W te wakacje bawimy się na całego! Jeśli jesteś fanem „Mamma 
Mia” i uwielbiasz grecki klimat sprawdź Nasz program! Codzienne 
InstaStories i najlepsze na świecie foteczki murowane:)   

W programie:
• walk around czyli runda po Nei Pori 
• wycieczka do ruin zamku Platamon. 
• wielka integracja obozowiczów w greckim stylu 
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu 
• city game 

Cena już od

1849 zł

OLY/SD  13-19    
lat

autokar
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Pensjonat Palma 
to obiekt położony nad brzegiem morza tuż przy samej plaży z niesamowitym widokiem 
na majestatyczne góry pokryte soczystą zielenią, u stóp których pobrzmiewa historia 
miasteczka oblana błękitem Adriatyku i aurą śródziemnomorskiego klimatu. 
Zakwaterowani będziemy w pokojach 3-4 os. z balkonem lub tarasem, łazienką, 
klimatyzacją, lodówką, TV i WiFi. Na terenie pensjonatu recepcja, bar i restauracja.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany w formie 
lekkiego lunchu, obiadokolacja serwowana, składająca się z zupy, dania głównego, sałatki i 
deseru), woda do posiłków w cenie, menu dopasowane do polskich grup.  
Pierwszy posiłek - kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni posiłek - śniadanie + suchy 
prowiant ostatniego dnia pobytu w hotelu. 

Obóz Chill Out Zone    
Poczuj szczyptę orientalnej egzotyki podczas wycieczki 
autokarowej do Starego Baru zwanego często bałkańskimi 
Pompejami. Średniowieczne miasto, starą twierdzę będącą jedną  
z największych na wybrzeżu Adriatyku, odszukasz 
prawdopodobnie najstarsze drzewo oliwne w Europie Starą 
Maslinę.
• słoneczne kąpiele na plaży i w morzu
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu 
• zawody sportowe, obozowe animacje na plaży
• karaoke i bitwa na głosy,
• balonowa bitwa wodna 
• city game 

+ imprezy fakultatywne: aquapark budva, Albania, rejs po jeziorze 
Szkoderskim+ zwiedzanie cetijne

Cena już od

1799 zł

DOB/SD 13-19    
lat

autokar

CZARNOGÓRA / DOBRA VODA

Obóz Chill Out Zone  
ze zwiedzaniem    
Pakiet wycieczek w cenie

• Stary Bar - miasto zwane bałkańskimi pompejami
• Rejs po Jeziorze Szkoderskim + zwiedzanie Centijne - rejs to 

zapierające dech w piersiach przeżycie. 
• Albania - zwiedzicie 2 najważniejsze miasta
• kąpiele w morzu, obozowe animacje na plaży, 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu
• zawody sportowe, baloniada wodna, karaoke i bitwa na głosy 
• city game 

+ impreza fakultatywna : aquapark budva

Cena już od

2099 zł

DOB/WY  13-19    
lat

autokar
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Hotel Royal ****
Komfortowy hotel położony w centrum Złotych Piasków. Tylko 300 m od plaży. Do 
dyspozycji Gości: basen rekreacyjny z dużym tarasem do opalania, restauracja, lobby bar, 
bar przy basenie oraz ogród. Za dodatkową opłatą można skorzystać z sejfu, internetu  
w pokoju, bilarda, solarium, sauny, fitness center oraz tenisa stołowego.  
Na terenie lobby WI-FI gratis! 
Zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych z łazienką. 
Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę, TV, klimatyzację za free oraz balkon.
ALL INCLUSIVE (kuchnia bułgarska). Śniadanie, obiad, popołudniowa przekąska, kolacja. 
Napoje (cola, sok, woda, kawa, herbata) w lobby barze dostępne od 11:00 do 22:00. 
W porze podwieczorku słodkie przekąski oraz kawa/herbata.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu.
Ostatni posiłek: śniadanie + suchy prowiant ostatniego dnia pobytu w hotelu

Royal**** Party Zone  
- All Inclusive   
Party Zone w gronie 16+ - kto nie zna, ten poznać musi :).
 
Party Zone to mega party i mega chill jednocześnie. W centrum 
Bułgarskiej Riwiery pod okiem kadry bawić się będzie cały nasz 
najlepszy na świecie obóz. Czekają tu na Ciebie Najlepsze kluby, 
Najlepsze Imprezy, Najlepsze Towarzystwo i co oczywiste 
Najlepsza na świecie Kadra. I to nie wszystko. Od wiedzisz 
następujące miejsca, kluby: Bonkers, PR Club, Arrogance. 
Imprezki: Hawaii Party, UV Party i Pizza Party, a do tego ruszysz 
na PUB CRAWL. Nic Tylko brać i jechać :) #MUSTBETHERE

Cena już od

1949 zł

ROA/PZ16-19   
lat

ROS/PZ

autokar

samolot z Warszawy  

Chillout & strefa rozrywki:

• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu
• zawody sportowe o WIELKIEGO ARBUZ 
• obozowe animacje na plaży i na basenie 
• Hawaii Party czyli wieczór karaoke 
• chill nad hotelowym basenem 
• balonowa bitwa wodna 
• city gameTY

Na tej imprezie mieszkać będziemy w HOTELU Royal ****, który niewątpliwie jest naszym 
ulubieńcem! Ma świetny basen, genialne ALL INCLUSIVE, super atrakcje na miejscu i jest  
w samym centrum! 
Świetne zeszłoroczne oceny, sprawiły, że latem 2020 znów jest Nasz.

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI  
14-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• Pub crawl - 12 eur / 24 bgn / 52 pln
• Delfinarium + panorama Warny  

20 eur / 40 bgn / 86 pln
• Rejs statkiem - 15 eur / 30 bgn / 65 pln
• Nessebar 20 eur / 40 bgn / 86 pln
• Aquapolis - 18 eur / 36 bgn / 78 pln
• Chillout w Albenie - 5 eur / 10 bgn 

BUT Card - GRATIS!!!

BUT Card - kartę z promką 
5-20% na zakupy w pizzeriach, 
kawiarniach, lodziarniach...a także 

UV Party i Pizza Party 
całkowicie za FREE!!! 

Fajnie, prawda?

KLUBY

Bonkers, PR Club, Arrogance.  
To tam bawić się będziesz w 
rytmach odjazdowej klubowej 
muzyki w międzynarodowym 
towarzystwie. Wstęp ok. 10 BGN/
wejście.

Za free UV Party oraz na 
zakończenie obozu Pizza Party.

Złote Piaski to idealne miejsce nie tylko do rozkoszowania 
się spokojną i czystą wodą. W centrum miasta znajdziemy 
wiele barów oraz sklepów z pamiątkami. Wprost na plaży pod 
gołym niebem organizowane są liczne imprezy. Kluby gdzie 
codziennie grana jest inna muzyka: house, r’n’b, dance, retro, 
latino, lata ’80 i ’90 z DJ-ami z całego świata, przyciągają 
rzesze miłośników nocnego życia. Walory plaży doceniono, 
przyznając jej prestiżową europejską nagrodę ekologiczną 
“Blue Flag”. Na obrzeżach miasta znajduje się zbudowany 
w stylu mauretańsko - śródziemnomorskim park wodny 
“Aquapolis”. Niewątpliwą atrakcją jest położony nieopodal 
średniowieczny, wkuty w wapienną skałę Monaster Aładża. 

#JADĘdoZŁOTYCHPIASKÓW

HOTELE: Hotel Royal ****, Hotel Zdravetz****

CENA ZAWIERA
przelot samolotem  z Warszawy z Katowic (ROS/SD, ROS/KA, 
ZDS/SD, ZDS/KA), transfer autokarem lotnisko - hotel – lotnisko, 
transport  autokarem (ROA/PZ, ZDA/SD), zakwaterowanie i 
wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, 
wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie (ROA/SD, 
ZDA/SD), ubezpieczenie AXA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  (str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. 
kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki. Dodatkowo wymagana jest kwota 5 EUR (taksa klimatyczna). 
Dopłata do osoby powyżej 18 lat wynosi 100 PLN/os. Limit bagażu: 20 kg bagażu głównego + 5 kg bagaż podręczny (ROS/SD, ROS/
KA, ZDS/WA, ZDS/KA). Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN.

Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), dopłaty lotniskowej, imprez 
fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
biletów wstępów na dyskoteki, taksy klimatycznej, posiłków 
tranzytowych,  dopłaty dla osób powyżej 18 lat, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo  
+10 PLN/os./15 PLN/os).

Kod Programu Kod Programu

ROA/PZ ROA/SD ZDA/SD ROS/PZ ROS/SD ROS/KA ZDS/WA ZDS/KA 

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

30.06-09.07 1949 1949 1749 01.07-08.07 2499 2499 2499 2299 2299

07.07-16.07 1999 1999 1799 08.07-15.07 2499 2499 2499 2299 2299

14.07-23.07 1999 1999 1799 15.07-22.07 2499 2499 2499 2299 2299

21.07-30.07 1999 1999 1799 22.07-29.07 2499 2499 2499 2299 2299

28.07-06.08 1999 1999 1799 29.07-05.08 2499 2499 2499 2299 2299

04.08-13.08 1999 1999 1799 05.08-12.08 2399 2399 2399 2199 2199

11.08-20.08 1999 1999 1799 12.08-19.08 2399 2399 2399 2199 2199

18.08-27.08 1949 1949 1749 19.08-26.08 2399 2399 2399 2199 2199
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BUŁGARIA / SŁONECZNY BRZEG   
14-19 lat

Wybierz się do Słonecznego Brzegu. Marzysz o wakacjach 
pełnych słońca, cudownych złotych plażach i totalnym luzie? 
Jesteśmy pewni, że pokochasz to miejsce. Chillout Sun & Fun z 
PUB CRAWL za Free. 

Hotel Sunny Beauty Palace *** 
Uwielbiamy ten hotel. Za niesamowity klimat i fajny standard. 
Do dyspozycji gości: 24h recepcja, restauracja, bar oraz duży 
zewnętrzny basen i Wi-FI. Od najbardziej nasłonecznionej 
plaży na wybrzeżu dzieli przyjemny spacerek ok. 10 minutowy. 
Zakwaterowanie w apartamentach i pokojach typu  studio 4-5 
osobowych (2+3, 2+2)  
z łazienką, klimatyzacją, lodówką oraz balkonem. 
3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad  i kolacja w formie bufetu 
szwedzkiego. Napoje do posiłków w cenie!

CENA ZAWIERA
przelot samolotem z Warszawy z Katowic (PAS/SD, PAS/KA), 
transfer autokarem lotnisko - hotel - lotnisko,  transport  autokarem 
(PAL/SD), zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę 
BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota 
na trasie (PAL/SD), ubezpieczenie AXA „Kontynenty” (str. 4). 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe dotyczące organizacji imprezy  (str.5). Obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. 
kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki. Dodatkowo wymagana jest kwota 5 EUR (taksa klimatyczna). 
Dopłata do osoby powyżej 18 lat wynosi 100 PLN/os. Limit bagażu: 20 kg bagażu głównego + bagaż podręczny o wymiarach  
40 cm x 20 cm x 25 cm  (PAS/SD, PAS/KA). Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), dopłaty lotniskowej, imprez 
fakultatywnych, biletów wstępu, taksy klimatycznej, posiłków 
tranzytowych,  dopłaty dla osób powyżej 18 lat, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 
PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

PAL/SD PAS/SD PAS/KA

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

30.06-09.07 1799 01.07-08.07 2499 2499

07.07-16.07 1869 08.07-15.07 2499 2499

14.07-23.07 1869 15.07-22.07 2499 2499

21.07-30.07 1869 22.07-29.07 2499 2499

28.07-06.08 1869 29.07-05.08 2499 2499

04.08-13.08 1799 05.08-12.08 2399 2399

11.08-20.08 1799 12.08-19.08 2399 2399

18.08-27.08 1799 19.08-26.08 2399 2399

IMPREZY FAKULTATYWNE

• ACTION PARK – aquapark Cena: 20 EUR/ 
86 PLN

• REJS O ZACHODZIE SŁOŃCA – ok. 2 h. do 
portu Vlas. Cena: 30 EUR/ 130 PLN

• JEEP – SAFARI –  ok 5 h. Cena: 45 EUR/ 194 
PLN 

KLUBY

Zabierzemy Cię do najlepszych klubów w 
Słonecznym Brzegu m.in. Iceberg, Lazur, 
Bedroom beach club. To tam bawić się 
będziesz w rytmach najlepszej klubowej 
muzyki w międzynarodowym towarzystwie. 
Wstęp ok. 10 BGN/wejście.

Chill Out Zone   
Atrakcje za FREE tylko TU ! Tylko z BUT
• Wycieczka do NESSEBARU
• Marzysz o najlepszych fotach z wakacji? Oto miejsce starożytne,  

które jest tak piękne, że zapiera dech z piersiach. Będąc tam 
poczujesz klimat jednej z NAJwiększych atrakcji wybrzeża!  
Nessebar położone na skalistym wybrzeżu z urokliwymi  
uliczkami wpisane na Listę UNESCO, jest totalnym TOP numer 1! Musisz go zobaczyć! 

 Cena już od

1799 zł

PAL/SD16-19   
lat

PAS/SD

PAS/KA

autokar

samolot z Warszawy  

samolot z Katowic  

Chillout & strefa rozrywki
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, 
• city game, 
• Największy PUB CRAWL w kurorcie za free - odwiedzisz najlepszych 5 klubów w 1 wieczór

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI 

Royal**** Chill Out Zone  
- All Inclusive   

Cena już od

1949 zł

ROA/SD14-18   
lat

ROS/SD

ROS/KA

autokar

samolot z Warszawy  

samolot z Katowic  Chillout & Best of Golden Sands to mega chill w Złotych Piaskach.  
Czeka tu na Ciebie: Najlepsze Towarzystwo, Najpiękniejsze plaże, 
full codziennych atrakcji, animacje i co oczywiste NAJFAJNIEJSZE 
kluby! To właśnie na tym wyjeździe połączycie przyjemne z 
pożytecznym. Proponujemy wakacje z naszymi super atrakcjami: 
wycieczka do Delfinarium + Warna, wycieczka do Nessebaru, 
wycieczka do Aquapolis, chillout w Albenie, wycieczka do 
Monastyru Aładża, Rejs po Morzu Czarnym + kluby kluby kluby (ale 
oczywiście tylko dla chętnych).

UWAGA nowe atrakcje za FREE tylko TU ! Tylko z BUT
• Skyfall Terrace Beach - kąpiel w basenie bez krawędzi, relaks bliżej słońca i wspaniały, 

ograniczony jedynie horyzontem widok na Morze Czarne, 
• wycieczka do Monastyru Aładża, perły bułgarskiej riwiery z niesamowitą formacją 

skalną, w której wykute są klasztorne jaskinie, 
• chillout w Albenie, w najmłodszym i najpiękniejszym czarnomorskim kurorcie z 

najszerszą plażą na wybrzeżu pokrytą delikatnym, bieluteńkim piaskiem, 
• Pizza Party imprezka na dobre zakończenie wakacji z BUT 
• UV Party 
• Hawaii Party + wieczorne karaoke 
• NAJlepsze kluby w mieście też będą ! 

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI 

Na tej imprezie mieszkać 
będziemy w HOTELU Royal ****, 
który niewątpliwie jest naszym 
ulubieńcem! Ma świetny basen, 
genialne ALL INCLUSIVE, super 
atrakcje na miejscu i jest  
w samym centrum! 
Świetne zeszłoroczne oceny, 
sprawiły, że latem 2020 znów 
jest Nasz.

Zdravetz**** Chill Out Zone  
- All Inclusive   

Cena już od

1749 zł

ZDA/SD14-18   
lat

ZDS/WA

ZDS/KA 

autokar

samolot z Warszawy  

samolot z Katowic  
Chillout & Best of Golden Sands  to mega chill w Złotych Piaskach.  
Czeka tu na Ciebie: Najlepsze Towarzystwo, Najpiękniejsze plaże, full 
codziennych atrakcji, animacje i co oczywiste NAJFAJNIEJSZE kluby! 
To właśnie na tym wyjeździe połączycie przyjemne z pożytecznym. 
Proponujemy wakacje z naszymi super atrakcjami: wycieczka 
do Delfinarium + Warna, wycieczka do Nessebaru, wycieczka do 
Aquapolis, chillout w Albenie, wycieczka do Monastyru Aładża, Rejs po 
Morzu Czarnym + kluby kluby kluby ( ale oczywiście tylko dla chętnych.

UWAGA nowe atrakcje za FREE tylko TU ! Tylko z BUT
• Skyfall Terrace Beach - kąpiel w basenie bez krawędzi, relaks bliżej słońca i wspaniały, ograniczony jedynie horyzontem widok na 

Morze Czarne, 
• wycieczka do Monastyru Aładża, perły bułgarskiej riwiery z niesamowitą formacją skalną, w której wykute są klasztorne jaskinie, 
• chillout w Albenie, w najmłodszym i najpiękniejszym czarnomorskim kurorcie z najszerszą plażą na wybrzeżu pokrytą delikatnym, 

bieluteńkim piaskiem, 
• Pizza Party imprezka na dobre zakończenie wakacji z BUT 
• UV Party 
• Hawaii Party + wieczorne karaoke 
• NAJlepsze kluby w mieście też będą ! 

Hotel Zdravetz**** 
Położony pośród malowniczej zieleni parkowej, tuż przy plaży. Fenomen wśród hoteli. Zale-
dwie 120 m dzieli go od deptaka pełnego atrakcji i cudownej, piaszczystej plaży. Zakwatero-
wanie w pokojach 4-osbowych z łazienką i balkonem ze stolikiem i krzesłami. Każdy pokój 
wyposażony jest w telefon, lodówkę, TV oraz klimatyzację w cenie. Do dyspozycji Gości: basen 
z leżakami i parasolami bezpłatnie, recepcja, kantor wymiany walut, mini market, 2 windy oraz 
bezpłatne Wi-Fi na terenie lobby hotelowego, kącik internetowy (dodatkowo płatny). 
ALL INCLUSIVE (kuchnia bułgarska). Śniadanie, obiad, popołudniowa przekąska, kolacja. 
Napoje (cola, sok, woda, kawa, herbata) w lobby barze dostępne od 11:00 do 22:00. W porze 
podwieczorku słodkie przekąski oraz kawa/herbata.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu.
Ostatni posiłek: śniadanie + suchy prowiant ostatniego dnia pobytu w hotelu

szczegółowe programy obozów na Kochamwakacje.pl
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Zakwaterowanie u rodzin
Zakwaterowanie u rodzin stwarza niespotykaną okazję do osobistego kontaktu z tradycjami i kulturą panującymi na Wyspach. 
Rodziny są szczegółowo sprawdzone i starannie dobrane przez naszego angielskiego kontrahenta. Uczestnicy zwykle 
zakwaterowani są na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie  
w pokojach 2, 3, 4 osobowych. 
3 posiłki dziennie serwowane w miejscu zamieszkania:
Śniadanie: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata
Lunch: kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu)
Obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, deser, herbata.

Obóz językowy     
Zanurz się w języku, aby móc się swobodnie komunikować w 
codziennych sytuacjach, dla każdego bez względu na poziom 
zaawansowania. 

Zajęcia językowe:
• zajęcia językowe w formie ćwiczeń, zadań i gier terenowych 

prowadzonych przez polskich lektorów języka angielskiego
• komunikowanie się w codziennych sytuacjach np. w trakcie 

zwiedzania miasta, robienia zakupów, pytania o drogę, itp. Cena już od

2179 zł

LOD/SD13-19    
lat

autokar

WIELKA BRYTANIA / LONDYN  

LNS/SD

LNS/KR

samolot z Warszawy  

samolot z Krakowa  

Obóz językowy z Harry Potter 
tour      
Keep calm because English is fun and crazy! Świat czeka! Baw 
się, zwiedzaj i ucz się języka angielskiego.

• Warner Bross Harry Potter tour: MUST SEE dla każdego  
wielbiciela filmów o Harrym Poterze. Zobacz na własne oczy co 

Cena już od

2379 zł

LOD/HR13-19    
lat

autokar

LNS/HR
samolot z Warszawy  

działo się za kulisami jednego z najsłynniejszych filmów naszych czasów. 
• Tylko 15 miejsc dostępnych! 

Atrakcje:
• Całodniowa wycieczka autokarowa do nadmorskiego Brighton. Spacer Brighton Pier, wizyta w Sea Life Brighton, oraz 

spektakularne kredowe Klify Seven Sisters.
• Londyn: Dom Towarowy Harrods, Hyde Park, Victoria and Albert Museum, Spacer przy Downing Street, St. Jame’s Park, 

oglądanie zmiany warty pod Pałacem Buckingham, Trafalgar Square, National Gallery z bogatą kolekcją brytyjskich 
impresjonistów i dziełami Vincenta van Gogha, Piccadilly Circus, China Town, Leicester Square, Covent Garden, M&M’s World, 
spacer Milenium Bridge, Globe Theatre, Museum of London, British Museum, spacer Oxford Street, Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Big Ben, Museum of London Docklands, spacer Tower Bridge, imperial College of London, Science 
Museum, Natural History Muzeum, Stores at Westfield Stratford City, Camden Town, Imperial War Museum

• Rejs statkiem po Tamizie do Greenwich, oraz przejazd double decker busem 
• Obóz językowy
• Obóz językowy z Harrym Potterem

WIELKA BRYTANIA / LONDYN   
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH MADAME TUSSAUDS - Cena: 26 GBP
• SHREK ADVENTURE - Cena: 18 GBP
• LONDON DUNGEON - dla wielbicieli horroru i grozy - Cena: 18 GBP
• LONDON EYE - Cena: 23 GBP
• TOWER OF LONDON - Cena: 21 GBP

Cena w GBP - płatna na obozie

WIELKA BRYTANIA - Practice your language skills! Jeśli znasz 
angielski, ale jest on daleki od rozumienia typowej pogawędki 
Brytyjczyków, i nie wiesz o co chodzi w ich super luźnej 
gadce ten obóz jest dla Ciebie! Z nami poznasz super smaczki 
językowe, brytyjski slang i nie będzie dla Ciebie zdziwieniem, 
jeśli ktoś na powitanie powie All right? :) Baw się, zwiedzaj  
i ucz się języka angielskiego w najmodniejszej stolicy Europy!

Londyn - kto nie był, koniecznie musi się tam wybrać. Londyn, 
stolica wielkiego imperium! Miasto pełne kontrastów, 
różnorodności, zabytków, mody i zakupów. Przyciąga jak 
magnez za sprawą słynnych zabytków, muzeów, rozległych 
parków miejskich. To miejsce, na totalny Fall in Love. Kto raz 
przyjedzie, wróci jeszcze wielokrotnie. 
Londyn jest wieloetniczną metropolią, co powoduje, że jest on 
niebywale ciekawy zarówno pod względem obyczajów  
jak i kultury. 

CENA ZAWIERA
transport autokarem, transport samolotem z Warszawy 
(LNS/SD, LNS/HR), Krakowa (LNS/KR) - transfer z/na lotnisko 
komunikacją miejską, zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin, 
program, opiekę BUT kadry: kierownika, pilota na trasie, 
wychowawców - lektorów języka angielskiego, ubezpieczenie 
AXA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 GBP. Proponowane min. kieszonkowe – ok. 50 GBP + imprezy fakultatywne + posiłki 
tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest obowiązkowa dopłata programowa obejmująca bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów oraz bilety komunikacji miejskiej w wysokości:
dla osób urodzonych w latach 2004-2001 -> 110 GBP
dla osób urodzonych w latach 2007-2005 -> 100 GBP
Cena aktualna przy kursie GBP nieprzekraczającym 5,0 PLN. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Każdy uczestnik 
powinien zabrać ze sobą ręcznik.
Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 59), dopłaty programowej, 
wycieczek fakultatywnych, dodatkowych wejść niezawartych 
w programie, posiłków tranzytowych, składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

LOD/SD LOD/HR LNS/SD LNS/KR LNS/HR

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

29.06-09.07 2179 2379 30.06-08.07 3179 3379

06.07-16.07 2339 07.07-15.07 3179

13.07-23.07 2399 2599 14.07-22.07 3179 3379

20.07-30.07 2399 21.07-29.07 3179 2879

27.07-06.08 2279 2479 28.07-05.08 3179 2879 3379

03.08-13.08 2279 04.08-12.08 2879



Hurstpierpoint College 
Hurstpierpoint - miejscowość położona w hrabstwie Sussex. Tylko 30 minut od lotniska 
Gatwick. 

Uczestnicy mieszkają w 6 domach (w oddzielnych chłopcy i dziewczynki) w pokojach 1-6 
osobowych. Łazienki wspólne na korytarzu.

3 posiłki dziennie (dania do wyboru) w samoobsługowej restauracji.   
Możliwość (po uzgodnieniu) realizacji specjalnych diet.

Manor Courses – język angielski     
W letniej szkole 24 godziny lekcyjne języka angielskiego tygodniowo, 
rodzinna atmosfera, a do tego pełna infrastruktura do zajęć 
pozalekcyjnych rozwijająca praktycznie wszystkie umiejętności.

W Manor Courses wysoki poziom nauczania gwarantują:
• akredytacja British Council
• zróżnicowanie narodowościowe uczniów – ilość uczestników z 

poszczególnych krajów jest limitowana
• wykwalifikowana i doświadczona kadraCena już od

2199 zł

10-17    
lat

WIELKA BRYTANIA / HURSTPIERPOINT
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MC English - kurs języka angielskiego przeprowadzany jest wg standardów TEFL na 
6 poziomach zaawansowania i opiera się na Oxford University Cambridge Placement 
Test. Do właściwego poziomu zaawansowania studenci dobierani są na podstawie testu 
sprawdzającego (pisemny+ ustny), odbywającego się drugiego dnia.
Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dziennie plus 
1 godzina nadzorowanej pracy popołudniowej (4 godz./tygodniowo). Zajęcia prowadzone 
są przez 2 native speakerów i odbywają się w grupach 12-16 osobowych. Lektorzy dbają, by 
poprzez różnorodność sytuacji językowych wypracować myślenie po angielsku:)

MC Sport - zajęcia sportowe: football, koszykówka, siatkówka, baseball, krykiet, squash, 
tenis, ping-pong, basen, yoga, wspinaczka, taniec, kajakarstwo.

MC Performance - zajęcia pozwalające odkryć i rozwijać talenty zarówno muzyczne, 
aktorskie. 

MC Art - zajęcia artystyczne z różnych dziedzin sztuki.

MC Discovery - w każdym tygodniu organizowana jest 1 całodniowa (np. Cambridge, 
Oxford, Londyn) i 1 półdniowa wycieczka do miejsc wartych zobaczenia ze względu na ich 
kulturowe.

Współpracujemy ze szkołą ponad 10 lat i nasi uczestnicy zawsze wracają w 100 % 
zadowoleni!

WIELKA BRYTANIA / HURSTPIERPOINT
10-17 lat

Hurstpierpoint College - położony tylko 15 minut spacerem 
od Hurstpierpoint. Collage położony jest na 130 akrach 
prywatnej posiadłości. Niesamowicie bogate zaplecze 
sportowo-rekreacyjne jakie oferuje obiekt stanowi gwarancję 
idealnego połączenia nauki i aktywnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z całego świata. Do dyspozycji uczestników: 
sala sportowa wielorakiego przeznaczenia, basen kryty, 
boiska sportowe, 6 kortów tenisowych, ścianki wspinaczkowe, 
2 korty do squasha, studio tańca i dramy, centrum 
efektywnościowe, mini kino, sala internetowa, sklepik.

CENA ZAWIERA
Oxford Placement Test, 24 godziny lekcyjne zajęć językowych 
tygodniowo, materiały i pomoce edukacyjne, zakwaterowanie, 
pralnię, wyżywienie, zajęcia sportowe i artystyczne, sprzęt 
sportowy, animacje, wycieczki: 1 całodniową i 1 półdniową/
tydzień, certyfikat, nagrody i medale. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Należność płatna w PLN wg kursu sprzedaży dewiz Alior Banku z dnia dokonania pełnej płatności. Istnieje również możliwość 
wpłaty w GBP!   Proponowane kieszonkowe 70 GBP/tydzień. 
W Manor Courses nie jest przewidziana opieka polskojęzyczna. 
Ceny transferów obowiązują w dniach rozpoczęcia kursu (przyloty 10.00 - 16.00) i zakończenia (wyloty 10.00 - 16.00).

CENA NIE ZAWIERA
Obowiązkowego ubezpieczenia KL i NNW, przelotu do/z 
Londynu, transferu z/na lotnisko. 

TURNUS Terminy Cena       

2 TYGODNIE (15 DNI, 14 NOCY)

MAN 21 07.07-21.07 1690 GBP

MAN 22 14.07-28.07 1690 GBP

MAN 23 21.07-04.08 1690 GBP

MAN 24 28.07-11.08 1690 GBP

3 TYGODNIE (22 DNI, 21 NOCY)

MAN 31 07.07-28.07 2480 GBP

MAN 32 14.07-04.08 2480 GBP

MAN 33 21.07-11.08 2480 GBP

Transfer lotnisko London Heathrow 200 GBP

Transfer lotnisko London Gatwick gratis!

Ubezpieczenie Axa Kontynenty 40 PLN

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji Axa 3 %
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SP. Z O. O. SP. K.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich im-
prezach turystycznych organizowanych przez Biuro Usług Tury-
stycznych „BUT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa - Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361).
2. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem” jest 
Biuro Usług Turystycznych BUT sp z.o.o sp.k posiadające zaświad-
czenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych pod numerem 1173. 
3. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określają „Ogólne 
Warunki Uczestnictwa” oraz warunki określone w „ABC” i „Ważne 
Info” (dalej łącznie zwane „Warunkami”), które stanowią inte-
gralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych organizo-
wanych przez Organizatora.
4. Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Klient zobowiązany jest 
do wnikliwego przeczytania oferty, „Warunków uczestnictwa” i 
informacji zawartych w „ABC” i „Ważne Info”. Podpisanie umowy- 
zgłoszenia oznacza, że Klient (w imieniu własnym i pozostałych 
Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i 
postanowienia niniejszej umowy.
5. Organizatorzy wydaje Klientowi, wpłacającemu całość lub 
część należności z tytułu zawartej umowy pisemne potwierdze-
nie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania 
składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ze wskazaniem 
sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w 
przypadkach określonych ustawą.
6. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki 
dostarcza podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety 
oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i - w stosow-
nych przypadkach - terminie odprawy, a także o planowanych 
godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i 
przyjazdu

§ 2.ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy z Klientem następuje w formie pisemnej po 
zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, Warunkami 
oraz podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki 
w wysokości nie niższej niż 40% ceny imprezy turystycznej w 
terminie określonym w umowie, chyba że w umowie i/lub regu-
laminie promocji określono inaczej. W przypadku skorzystania 
przez Klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w 
imprezie turystycznej zawarcie umowy następuje także w chwili 
wpłacenia zaliczki. Wpłata zaliczki wywołuje wszystkie skutki 
prawne jakie przewidziane są dla zawarcia umowy.
2. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga 
wyrażenia pisemnej zgody jej rodziców/opiekunów prawnych 
na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia karty 
kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenia jej na miejsce zbiórki. 
Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest 
równoznaczne z rezygnacją przez Klienta z udziału w imprezie 
turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie, na warunkach 
określonych w §12.
3. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno 
nastąpić w uzgodnionym terminie. Nie wywiązanie się przez 
Klienta z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z rezy-
gnacją przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn 
leżących po jego stronie, na warunkach określonych w §12.

§ 3.WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i 
obejmują podatek od towarów i usług.
2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta 
wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizato-
ra rachunek bankowy lub kasa Organizatora. Wpłat na rachunek 
bankowy organizatora można dokonywać także za pomocą kart 
płatniczych zarówno w siedzibie Organizatora jak i przez internet.
3. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona 
przez Klienta w terminie 40 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy 
turystycznej, chyba, że strony w umowie zastrzegają inny termin 
płatności.

§ 4. PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU 
UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ.
1. Klient może bez zgody Organizatora z wyłączeniem pkt. 3 
przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie 
turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy 
o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta 
przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, o których mowa w 
pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi 
go o tym na trwałym nośniku, na co najmniej 7 dni przed terminem 
rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o 
których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z 
dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek 
wykazać je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie 
mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
Organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie 
turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty 
poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego 
uczestniczącego w imprezie turystycznej podróżny i osoba przej-
mująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 5. ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE.
1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, 
niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem imprezy tu-
rystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić 
istotne warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie 
powiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien nie-
zwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowa-
ną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym 
zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku 
zapłaty kary umownej. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
2.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy 
względnie świadczeń ze względu na nadzwyczajne okoliczności 
i zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których 
skutkom nie można zapobiec (siła wyższa). W takim przypadku 
Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o roz-
wiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator dokonuje 
pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy 
turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia.

3. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie tury-
stycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z 
tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładane-
go minimum uczestników, wskazanego w umowie, a Organizator 
powiadomił Klienta, na piśmie, o rozwiązaniu umowy w terminie 
nie później niż na 20 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
4. Organizator, jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie 
wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną 
część programu tej imprezy turystycznej, jest obowiązany, bez 
obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej 
imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli 
jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi 
określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać 
odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.
5. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastęp-
cze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało 
uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli 
przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
6. W razie niemożności zaproponowania świadczenia zastępczego 
lub gdy Klient je odrzucił zgodnie z ust.5, Klient może żądać uzy-
skania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, 
chyba, że niemożność zaproponowania świadczenia zastępczego 
jest spowodowane wyłącznie:
a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczą-
cych w wykonywaniu świadczeń zastępczego, jeżeli tych działań 
nie można było przewiedzieć ani uniknąć, albo
b. siłą wyższą.
Wówczas Klientowi nie przysługuje prawo do rozwiązywania 
umowy o udział w imprezie turystycznej.

§ 6.ZMIANA CEN.
1. W okresie do 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umo-
wie nie może być podwyższona.
2. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że 
Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z 
następujących okoliczności:
a. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów 
paliwa lub innych źródeł zasilania,
b. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych 
umową o udział w imprezie turystycznej,
c. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy tury-
stycznej.
3. W razie podwyższenia ceny z przyczyn określonych powyżej 
Klient ma prawo odstąpić od umowy za natychmiastowym 
zwrotem wszystkich świadczeń na piśmie w terminie 10 dni od 
dnia odebrania od Organizatora informacji o podwyższeniu ceny. 
W razie nie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy na piśmie we wskazanym terminie, zmianę warunków 
poczytuje się za zaakceptowaną, co rodzi obowiązek zapłaty 
wyższej ceny.
4. Jeżeli umowa przewiduje możliwość podwyższenia ceny. 
Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu 
kosztów, o których mowa w punkcie 2, które nastąpiło po zawar-
ciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

§ 7. PRAWA KLIENTA
1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie /
katalogu/ stanowiącej integralną część umowy.
2. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest 
do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organi-
zatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.
3. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej 
przez Klienta poszczególnych świadczeń, z przyczyn leżących po 
stronie Klienta, w sytuacji ich przygotowania i przedstawienia do 
wykorzystania Klientowi przez Organizatora, nie uprawniają do 
zwrotu zapłaconej należności za niewykorzystane świadczenia.

§ 8.OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania 
dokumentów podróżnych (paszportu lub dowodu osobistego,wizy 
i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania Klient 
został poinformowany) oraz do przestrzegania przepisów celnych 
i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzecz-
pospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Państwa 
Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Serbia, Czarnogóra, Macedonia 
i Chorwacja nie wymagają wiz od obywateli Polski. W razie 
posiadania przez Klienta innego obywatelstwa niż Polskie, Klient 
ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu 
umowy, a Organizator zobowiązuje się do udzielenia takiemu 
Klientowi informacji o wymaganych wobec niego dokumentach. 
Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do po-
siadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.
2. Klient kolonii/obozu młodzieżowego zobowiązuje się do 
przestrzegania regulaminu kolonii lub obozu oraz zaleceń i wska-
zówek wychowawców, kierownika kolonii, pilota, względnie osób 
realizujących usługi lub świadczenia. W szczególności zabronione 
jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narko-
tyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się 
od grupy.
3. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosz-
tów ich usunięcia. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia 
przez Klienta ustalonego porządku Imprezy, zagrażającego 
interesom innych Klientów, Organizator może żądać naprawienia 
wynikłej stąd szkody.
4. Na imprezach autokarowych Klientów obowiązuje limit bagażu: 
1szt bagaż główny (plecak bez zewn. stelaża, torba, walizka) o 
wadze nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych 
niż 180 cm oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg. W przypadku 
autobusowych wyjazdów narciarskich w limicie bagażu musi 
się także zmieścić 1 komplet sprzętu narciarskiego (narty i kijki,/
deska/buty). W przypadku imprez samolotowych Organizator 
zobowiązuje się poinformować klienta o limitach bagażowych 
ustanowionych przez przewoźnika. Ponieważ maksymalny 
udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle 
limitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo 
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany 
wyżej limit. W przypadku nadbagażu klient ma obowiązek dopła-
cić wg. stawek przewoźnika.

§ 9.UBEZPIECZENIA
1. Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową wystawioną 
przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A z siedzibą 
przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Numer gwarancji i kwota 
jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszeniu, a kopia 
certyfikatu gwarancji jest dostępna w siedzibie biura, w katalo-
gach biura oraz na jego stronie internetowej. Dodatkowo każdy 
klient wpłacający zaliczkę ma prawo na żądanie otrzymać kopię 

certyfikatu gwarancji. Upoważnienie do dysponowania środkami 
z gwarancji posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. 
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
2. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez 
krajowych ubezpieczeni są w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Asekuracji S.A od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)- 
do kwoty 10.000 PLN, zaś uczestnicy imprez zagranicznych od 
kosztów leczenia (KL)- do kwoty 10.000 EUR), od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 2.000 EUR.

§ 10.REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora 
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi 
wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o 
tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawicie-
la w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana 
zgodnie z umową, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest 
to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług 
turystycznych, których one dotyczą
4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, klient 
może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierają-
cą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz 
określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia zakończenia imprezy. 4.Organizator jest zobowiązany 
do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
reklamacji, decyduje data stempla pocztowego.
5. W przypadku odrzucenia przez Organizatora pisemnej rekla-
macji Klienta, Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązania 
sporu. Jednostką właściwą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej w Warszawie, strona: http://wiih.org.pl/.
6. Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/
consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home2.show&ln-
g=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzy-
gania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na 
szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi 
interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna we wszystkich języ-
kach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi 
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wy-
nikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy 
o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi doty-
czącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w 
kraju, jak i za granicą.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte 
wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane 
wyłącznie: a. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących 
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań 
lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,
c. siłą wyższą
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej 
jednakże w wysokości nie wyżej niż dwu-krotność ceny imprezy 
turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie 
dotyczy szkód na osobie.
3. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub 
zniszczony z winy klienta.
4. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy 
cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i foto-
graficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy 
przekazać do depozytu opiekunom. Ryzyko utraty/uszkodzenia 
rzeczy i pieniędzy nie złożonych do depozytu obciąża Klienta.
5. Opiekę nad grupą na koloni/obozie sprawuje kierownik peda-
gogiczny i wychowawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienione 
imprezy, chyba że w umowie lub programie imprezy zaznaczono 
inaczej.

§ 12 REZYGNACJA Z IMPREZY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej 
w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Rezygnacja albo odstąpienie od umowy lub zmiana terminu 
imprezy turystycznej przez Klienta, z wyłączeniem sytuacji, o 
których mowa w §2 ust 2 i 3, wymaga pisemnego oświadczenia.
3. Klient zobowiązany jest do zapłacenia odpowiedniej i uza-
sadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie 
turystycznej na rzecz Organizatora. W przypadku nieokreślenia 
w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie 
od umowy o udział w imprezie turystycznej, wysokość tej opłaty 
odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczę-
dzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania 
danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta, Organizator 
uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w 
imprezie turystycznej 
1. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których 
mowa w pkt. 1 podaje informacyjnie, że w praktyce średnia wyso-
kość poniesionych z tego tytułu kosztów o których mowa w pkt.
2 kształtuje się następująco:
a. do 7% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 40 
dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b. do 40% ceny imprezy - jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło 
pomiędzy 39 a 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
c. do 70% ceny imprezy - jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło 
pomiędzy 19 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
d. do 90% ceny imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 7 dnia 
przed dniem rozpoczęcia imprezy.
2. Klient może wykupić Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji AXA 
lub/i Gwarancję Zmiany Rezerwacji pozwalające uniknąć lub 
znacznie ograniczyć koszty Klienta spowodowane rezygnacją z 
imprezy lub zmianą obozu. Wysokość dodatkowej opłaty zawarta 
jest w tabeli cenowej poszczególnych wyjazdów.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach 
uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd 
powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępo-
wania Cywilnego.
3. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01.07.2018

59szczegółowe programy obozów na Kochamwakacje.pl

K
IE

R
U

N
K

I

CH
O

R
W

A
CJ

A

A
N

G
LI

A

W
ŁO

CH
Y,

 H
IS

ZP
A

N
IA

PO
LS

K
A

 (W
IS

ŁA
, B

ES
K

ID
Y 

W
ĘD

R
O

W
N

Y,
 T

AT
R

Y 
W

ĘD
R

O
W

N
Y)

B
U

ŁG
A

R
IA

, G
R

EC
JA

, C
ZA

R
N

O
G

Ó
R

A

PO
LS

K
A

 (M
U

SZ
YN

A
,  

B
IE

SZ
CZ

A
D

Y 
- 

W
ĘR

O
W

N
Y)

PO
LS

K
A

 (D
ŹW

IR
ZY

N
O

, 
D

A
R

ŁÓ
W

KO
)

PO
LS

K
A

 (U
ST

K
A

, Ł
EB

A
, W

IE
LE

)

PO
LS

K
A

 (J
A

ST
A

R
N

IA
)

PO
LS

K
A

 (K
R

ET
O

W
IN

Y,
 P

IE
CK

I)

PO
LS

K
A

 (R
O

G
O

W
IE

C)

PO
LS

K
A

 (R
O

M
A

N
Ó

W
K

A
)

miasto wyjazdu/
powrotu

Białystok 200 200 200 200 200 190 190 190 190 190
Bielsko-Biała 0 0 0 0 180

Bydgoszcz 180 180 180 180 110 110 110 110
Cieszyn 0 0

Czechowice-Dziedzice 0 0 0 60 0
Częstochowa 60 60 60 200 60 190 190 190 190 190

Elbląg 200 200 200 200 200
Gdańsk 200 140 200 200 200 200 30
Gniezno 150 150 150 150

Gorzów Wielkopolski 200 200 200 40 200
Katowice 40 140 40 40 140 40 190 190 190 190 190

Kielce 140 140 140 160 140
Konin 160 160 160 0 160

Korbielów 0 240
Koszalin 240 240 240 60 240
Kraków 60 160 60 60 160 0 190 190 190 190 190
Legnica 160 160 160 180 160 190 190 190 190
Lublin 180 180 180 140 180 190 190 190 190 190
Łódź 140 120 140 140 180 140 150 150 150 150 50

Mława 180 180 180 200 180
Olsztyn 200 200 200 60 200
Opole 60 120 60 60 180 60

Ostrów Mazowiecka 180 180 180 200 180 170 170 170 170 170
Piła 200 200 200 140 200 150 150 150

Piotrków Trybunalski 140 140 140 180 140 170 170 170 170 170
Płock 180 180 180 160 180 110 110 110 110

Polkowice 160 160 160 180 160 170 170 170 170
Poznań 180 100 180 180 160 180 140 140 140 140
Radom 160 160 160 160 160 170 170 170 170 170 50

Rzeszów 160 160 160 240 230 230 230 230 230
Słupsk 240 240 240 200 240

Szczecin 200 80 200 200 240 200 150 150 150
Szczecinek 240 240 240 140 240

Tarnów 140 140 140 160 230 230 230 230 230
Toruń 160 160 160 140 160 90 90 90 90

Warszawa 140 120 140 140 180 140 150 150 150 150 150 150
Włocławek 180 180 180 140 180 110 110 110 110

Wrocław 140 100 140 140 180 140 190 190 190 190
Zielona Góra 180 180 180 180 170 170 170 170

Zwardoń 0

LEGENDA           
Dopłaty podane w PLN za przejazd w obie strony, “0” oznacza brak dopłaty z danej miejscowości.     
              
 

TABELA DOPŁAT TRANSPORTOWYCH



www.kochamwakacje.pl
UGAŚ PRAGNIENIE 

WAKACJI

Jesteśmy z wami online

Biuro Usług Turystycznych BUT SP. z o. o. sp. k.
ul. Tarczyńska 5/9, 02-025 Warszawa

tel/fax + 48 22 8276098/99

www.kochamwakacje.pl

KONKURS FOTO 
Zrób najlepsze zdjęcie 

z wakacji i wygraj wyjazd!

I miejsce
DARMOWY

WYJAZD AUTOKAROWY
z KATALOGU 2021

II miejsce
500 PLN ZNIŻKI

NA WSYSTKIE OFERTY
Z KATALOGU 2021

III miejsce
300 PLN ZNIŻKI

NA WSYSTKIE OFERTY
Z KATALOGU 2021

bit.ly/konkursfoto2020


