KOLONIE NAD MORZEM
POBIEROWO – 17.07.-28.07.2022r. - 12 dni
Kierownik turnusu – Teresa SMOLAK

POBIEROWO – 28.07.-08.08.2022r. - 12 dni
•

•

•

•

Kierownik turnusu - Renata WAPIŃSKA
Noclegi i wyżywienie: Ośrodek Kolonijny „MŁODZI HEROSI” w
Pobierowie, ul. Moniuszki 25, woj zachodniopomorskie, pokoje 3-4 ,5
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w tapczany, szafę,
stoły, krzesła, TV, Wi-Fi.
wyżywienie w Ośrodku, 3 posiłki podstawowe, II śniadanie i
podwieczorek. Posiłki w formie szwedzkiego stołu. ubezpieczenie: PZU
SA, przewozy autokarami turystycznymi z klimatyzacją ,opieka
profesjonalnej kadry wychowawczej
W programie m.in. : - ognisko z kiełbaskami, ognisko tematyczne,
dyskoteki, realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i promowania
zdrowego stylu życia, konkursy plastyczne i tematyczne, Agua Dance,
Deski SUP, Wodna Baloniada, gry terenowe, kino pod chmurką, Park
Wieloryba w Rewalu, park miniatur kolejek w Dziwnowie, Banan Wodny,
Aquazorbing, plażowanie i inne atrakcje.
Ośrodek posiada infrastrukturę sportową (boiska, sprzęt sportowy, gry
planszowe oraz salę gier bilardowych, pilkarzyki, miejsce na grilla.

DARŁÓWKO: 07.08.-17.08.2022r.-11 dni
Kierownik turnusu- Andrzej WITKOWSKI
1.Noclegi i wyżywienie: Ośrodek Wypoczynkowy „DIUNA” w Darłówku, 76-153, ul.
Słowiańska 16, pokoje 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w
tapczany, szafę, stoły, krzesła, balkony.
2.wyżywienie w Ośrodku, 3 posiłki podstawowe i podwieczorek. Posiłki w formie
szwedzkiego bufetu. ubezpieczenie: PZU SA, przewozy autokarami turystycznymi z
klimatyzacją ,opieka profesjonalnej kadry wychowawczej
3.W programie m.in. : - ognisko z kiełbaskami, ognisko tematyczne, dyskoteki,
realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia,
konkursy plastyczne i tematyczne, wycieczka do Darłowa- zamek Książąt Pomorskich
i Brama Wysoka, rejs statkiem po Bałtyku, wejście na latarnię morską, muzeum
morskie, bunkry z czasów II wojny, pobyt w Parku Wodnym „JAN”, udział w
imprezach organizowanych w gminie. korzystanie ze świetlicy, sali telewizyjnej,
stołów do tenisa, boisk do piłki nożnej, miejsca na ogniska. Korzystanie ze sprzętu
sportowego Ośrodka.

Odległość do plaży 150m. Zapewniona opieka medyczna (pielęgniarka i lekarz),
oraz ratownika na plaży. Zapisy przyjmujemy w biurze stowarzyszenia w
budynku „Ekonomika”, oraz przez pocztę e-mail: wit.andrzej@o2.pl– kartę
wyślemy pocztą internetową, do pobrania też na naszej stronie internetowej
www.grabialask.pl . Przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości
400,-zł. Zaliczki należy wpłacać do 30.04.2022r.
(wpłatę można dokonać na nasze konto w Banku Spółdzielczym Poddębice Oddział
Łask, nr konta: 53.9263.0000.0500.0588.2005.0001 W przypadku otrzymania
dofinansowania z Funduszu KRUS. Koszt za dzieci rolników objętych ubezpieczeniem
w KRUS –będzie różnicą kosztu kolonii a kwotą dofinansowania na dziecko. Turnusy
preferowane dla KRUS : Pobierowo: 17.-07.-28.07.2022r. I Darłówko 07.08.-17.08.2022r.
Koszt kolonii zostanie podany do wiadomości po ustabilizowaniu cen na rynku paliw.

