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NIECHORZE
wypoczynek dla dzieci i młodzieży 05.08 – 14.08.2021r.
Niechorze to urokliwa nadmorska miejscowość, położona między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Liwia-Łuża.
Występuje tu niepowtarzalny mikroklimat pomocny w leczeniu alergii i dróg oddechowych. Wszystko to dzięki
nadmorskiemu powietrzu, żywicznym lasom sosnowym oraz szerokiej, zadbanej plaży.

1. Zakwaterowanie w ogrodzonym i strzeżonym Ośrodku „Haryzma”, położonym 200 metrów od plaży
i zaledwie 50 m. od centrum Niechorza. Pokoje o standardzie hotelowym (oddane do użytku w maju 2018 r.)
3 i 4 os. z łazienką, lodówką i naczyniami. Na terenie ośrodka znajdują się: plac zabaw dla dzieci, boisko
do siatkówki plażowej, boisko typu mini orlik z nawierzchnią poliuretanową, sala wielofunkcyjna(wyposażona
w nagłośnienie, projektor, lustra na ścianach, drabinki), sala ze stołami pingpongowymi; miejsce na ognisko
i zadaszoną salę ze stołami piknikowymi.
2. Wyżywienie trzy posiłki dziennie + podwieczorek, smaczna kuchnia domowa, śniadania i kolacje bufetowe,
na wycieczki i drogę powrotną prowiant i napoje.
3. Pełna obsługa autokarowa – dojazd na miejsce kolonii, wycieczki, powrót.
4. Fachowa kadra wychowawczo-opiekuńcza.
5. Opieka pielęgniarska, ratownik na plaży.
6. Program kolonii:
Dzień 1 Wyjazd z miejsca zbiórki, przyjazd na
miejsce, kolacja na ciepło, zakwaterowanie.
Spotkanie organizacyjne.
Dzień 2 - 9
 treningi piłki nożnej
 treningi piłki siatkowej
 MILITARNA PRZYGODA
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone
metodą musztry bojowej i dobrej zabawy: malowanie kamuflażu na twarzy,
przebieranie się w mundury oraz:
 manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkód OSF
– „małpi gaj”,
 strzelanie sytuacyjne z karabinków paintbollowych lub ASG
 techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne.
 wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2
D


 żyroskop – test na symulatorze lotów kosmicznych oraz dla pilotów i skoczków wojskowych
 poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
 pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW – „historia na żywo” (zawody i pojedynki
obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni, nauka walki
indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni, bieg
w średniowiecznych nartach, dyby, klatka, rzut toporem i oszczepem, walka na kopie,
przebieranie się w zbroje i pancerze, omówienie
historii oraz zasad postępowania Słowian
i Wikingów)
 Kołobrzeg - rejs pirackim statkiem po morzu, zwiedzanie
portu, Starówki
 Wycieczka do Trzęsacza, średniowieczny kościół
 Niechorze – latarnia morska
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 Kąpiele w morzu i plażowanie pod opieką ratownika
 Gry miejskie- rozwiązywanie zagadek i podchody
 Zajęcia rekreacyjno-sportowe. Do dyspozycji uczestników
wyjazdu 2 boiska do piłki siatkowej i ringo, boisko do piłki
nożnej, łuk, zestaw do gry w palanta, bule.
 Karaoke: Wy, wybieracie, co śpiewacie;
 „Neptunalia” – chrzest morski
 Turnieje, quizy i zabawy integracyjne, konkursy( plastyczny
„Barwy zachodzącego słońca”, najciekawsza rzeźba
z piasku, najśmieszniejsze przebranie), dyskoteki
 Bitwa wodna/balonowa
 Wieczorne wyjścia na plażę
Dzień 10 Pakowanie walizek do autokaru, śniadanie, rozdanie
prowiantu, wyjazd w drogę powrotną.
Program realizowany zgodnie z wytycznymi dla wyjazdów
kolonijnych w związku z Covid 19.
7. Uwaga:
Wypełnioną kartę uczestnika kolonii (z numerem PESEL),
należy przesłać na adres korespondencyjny biura do 14 dni przed
planowanym wyjazdem bądź dostarczyć osobiście.
8. Cena 1790,00 zł/os.
Cena zawiera całkowity koszt podanej oferty, wyżywienie, noclegi, opłaty przewodnika i pilota, przejazd
autokarem klasy turystycznej, opłaty za autostrady, ubezpieczenie NNW, rejs statkiem, pozostałe bilety
wstępu wg programu, podatek VAT, Turystyczny Fundusz Pomocniczy.
Realizujemy Bon Turystyczny
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (równoznaczna z rezerwacją)
Opłatę za turnus można wpłacić w ratach ALIOR BANK O/Siedlce na konto:
P H U Piotr Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID 19 !!!
Sytuacja związana z koronawirusem zmienia się bardzo dynamicznie i na ten moment nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, co będzie działo się za kilka miesięcy. Monitorujemy jednak na bieżąco komunikaty rządu czy
Światowej Organizacji Zdrowia i na bieżąco będziemy reagowali na wszelkie zmiany.
Gorąco wierzymy, że uda się opanować sytuację na tyle, by można było bezpiecznie zrealizować jak
największą cześć programu.
W przypadku, gdy zapadnie decyzja odpowiednich władz o konieczności odwołania kolonii przez
organizatora, zgodnie z przepisami przysługuje Państwu zwrot 100 % wpłat dokonanych tytułem
wyjazdu na Kolonię.

