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Zdrowie i bezpieczeństwo

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo uczestników kolonii i obozów, nad którym
nieustannie czuwamy. Wszystkie kolonie i obozy Pol-Travel zgłaszane są do Kuratorium
Oświaty, posiadamy wpis w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (www.turystyka.gov.pl, nr ewidencyjny 0912), oraz niezbędną gwarancję ubezpieczeniową (Gwarancja TU EUROPA SA nr GT 336/2020). Wszyscy uczestnicy
naszych imprez są ubezpieczeni w Polsce i za granicą od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NW) oraz dodatkowo za granicą od kosztów leczenia (KL). Jesteśmy organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży już od 23 lat. Doświadczenie, dbałość
o szczegóły i bezpieczeństwo organizowanych przez nas wyjazdów powoduje, że co
roku wybiera nas coraz więcej dzieci i młodzieży.
Zatrudniamy sprawdzonych i wykwalifikowanych opiekunów, którzy współdecydują
o jakości naszych kolonii i obozów. Najczęściej są to nauczyciele, wychowawcy świetlic, pracownicy domów kultury. Wszyscy posiadają wymagane uprawnienia, które są
weryfikowane przez Kuratoria Oświaty podczas zgłaszania do nich naszych imprez.
Osoby, które zatrudniamy wyróżniają się kompetencją, odpowiedzialnością, zaangażowaniem w wykonywaną pracę, są kreatywni i mają poczucie humoru.

Transport

Korzystamy wyłącznie z licencjonowanych, sprawdzonych i uznanych na rynku firm
transportowych. Wszystkie nasze autokary posiadają aktualne badania techniczne a kierowcy to doświadczeni, zaufani i wieloletni pracownicy naszych partnerów
handlowych. W zależności od programu i długości trasy autokary są prowadzone
przez jednego lub dwóch kierowców.

Dokumenty uczestnika

Każdy uczestnik kolonii/obozu musi obowiązkowo dostarczyć do biura (pocztą lub
osobiście lub zeskanowaną mailem na adres: biuro@pol-travel.pl.) wypełnioną
kartę kwalifikacyjną najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Przy wyjazdach zagranicznych oraz przy pobytach na terenie Polski z wycieczkami zagranicznymi, każdy uczestnik powinien bezwzględnie posiadać ważny paszport lub dowód
osobisty, które są jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy Polski. Przy przejazdach pociągiem uczestnik musi posiadać ważną legitymację
szkolną z numerem PESEL.

Kontakt z dziećmi i opiekunami

W trakcie trwania obozu Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do stałego kontaktu
telefonicznego z kierownikiem oraz z wychowawcami uczestników wypoczynku. Numer
telefonu do kierownika kolonii/obozu każdy z rodziców otrzyma w formie pisemnej na
miejscu zbiórki. Podczas trwania turnusu można się swobodnie kontaktować z kierownikiem kolonii, prosić o przekazanie telefonu wychowawcy jak również dziecku. Rodzice mają prawo do odwiedzin podczas kolonii/ obozu. Odwiedziny prosimy uzgadniać
telefonicznie z kierownikiem lub wychowawcą w celu dopasowania wizyty do grafiku
zajęć oraz posiłków.

Telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny

Rekomendujemy, żeby nie dawać dzieciom wartościowych smartphonów, ani tabletów, które dzieci często gubią lub zostawiają na plaży. Uważamy, że urządzenia elektroniczne odwracają uwagę dzieci od życia kolonijno-obozowego na rzecz gier i mobilnych aplikacji, czego bardzo chcemy na koloniach i obozach uniknąć. Brak tego typu
urządzeń sprzyja również większemu zaangażowaniu w życie kolonijno-obozowe oraz
pozwala na lepszą integrację w grupie. Podkreślamy, że kadra wychowawcza, ani my
jako organizator, nie ponosimy odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przywieziony
przez dzieci na kolonię/obóz.

Odbiór dzieci

Dziecko po zakończeniu obozu może odebrać wyłącznie opiekun prawny lub inna
dorosła osoba do tego upoważniona. Jeśli nie mogą Państwo odebrać swojego
dziecka osobiście, należy bezwzględnie przekazać pisemne upoważnienie kierownikowi wypoczynku lub pracownikowi naszego biura (wzór upoważnienia dostępny
na www.pol-travel.pl).

W zeszły roku nasze biuro odpowiedzialnie i bezpiecznie przeprowadziło obozy z oferty
Lato 2020. Zapewniamy, że w tym sezonie również spełnimy wszystkie stawiane nam wymagania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministerstwo Zdrowia, aby nasze kolonie i obozy były bezpieczne i jednocześnie atrakcyjne, mimo wprowadzanych ograniczeń. Na podstawie zebranego doświadczenia oraz
wiedzy z zeszłego roku jesteśmy przekonani, że kolejne nasze imprezy będą zrealizowane
na dotychczasowym poziomie. W trosce o zdrowie i komfort uczestników wprowadzamy
konieczne zmiany w organizacji obozów i kolonii mające na celu dostosowanie się do
panującej rzeczywistości. Nasza doświadczona i sprawdzona kadra przejdzie dodatkowe
szkolenia, aby móc sprawować opiekę nad Państwa dziećmi w najlepszy możliwy sposób.
Prosimy o dokładne wpisanie do karty zdrowia wszelkich dolegliwości, uczuleń, przyjmowanych lekarstw wraz z instrukcją dawkowania. Jeśli Państwa dziecko w trakcie
kolonii/obozu musi zażywać jakiekolwiek leki prosimy o wyraźne ich opisanie, osobne spakowanie i przekazanie wychowawcy na zbiórce. Prosimy też pamiętać, że chore
dziecko nie może jechać na kolonie lub obóz. W takich wypadkach prosimy o kontakt
z biurem, w miarę możliwości postaramy się zmienić termin wyjazdu na późniejszy.
Aby uniknąć ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z niemożliwością wyjazdu dziecka na obóz z powodu choroby, proponujemy wykupienie (w dniu
zapisywania dziecka na obóz) dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Koszt tego ubezpieczenia jest bezwzrotny w przypadku rezygnacji lub anulacji imprezy bez względu na ich przyczynę.

Zakwaterowanie

Wszystkie obiekty, w których kwaterowane są dzieci spełniają wymogi stawiane
obiektom przeznaczonym dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrolowane są
przez Straż Pożarną, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną a pobyt w nich nadzorowany jest przez miejscowe Kuratorium Oświaty.

Kieszonkowe

Pierwszego dnia podczas spotkania organizacyjnego z kierownikiem i wychowawcą
istnieje możliwość przekazania kieszonkowego do depozytu. Sugerujemy aby kieszonkowe było przygotowane w drobniejszych banknotach np. po 10 zł, 20 zł.. Kieszonkowe
dziecka najlepiej spakować do koperty. Koperta powinna być podpisana z podaniem
kwoty jaka znajduje się w środku. Bardzo pomocne jest, gdy rodzic napisze na kopercie
jaką kwotę dziennie wychowawca ma wypłacać dziecku. Podczas kolonii swoje kieszonkowe dzieci najczęściej wydają na słodycze, lody i napoje, a także na pamiątki i zabawki. Trudno jest nam podpowiedzieć, w jaką kwotę pieniążków wyposażyć dziecko
podczas kolonii, gdyż to rodzic decyduje jaka kwota wystarczy i będzie „wychowawcza”.

Zabierz ze sobą

Niezależnie od charakteru wyjazdu każdy uczestnik powinien zabrać: nakrycie
głowy (czapka, chustka), dwie pary butów (sandały, sportowe), mały plecak na wycieczki, krem z filtrem UV (minimum 12), środek odstraszający kleszcze i komary,
2 ręczniki (kąpielowy i plażowy), strój kąpielowy, klapki kąpielowe, czystą bieliznę
i skarpetki na każdy dzień, bluzy lub polary, koszulki, kurtkę przeciwdeszczową/nieprzemakalną, piżamę, dresy, spodnie długie oraz krótkie, przybory toaletowe (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów), kapcie lub tenisówki (do poruszania
się w ośrodku), okulary przeciwsłoneczne, leki spakowane i podpisane dla wychowawcy, notes i długopis, kieszonkowe, dokumenty. Jeśli dziecko źle znosi jazdę autokarem prosimy o zaopatrzenie dziecka w lekarstwa przeciwko chorobie lokomocyjnej.
W zależności od charakteru obozu dodatkowo należy zabrać:
• obozy przygody, paintballowe itp.: stare ubrania na tzw. „zdarcie” (koszulki, dresy, bluzy), pełne buty, kurtka nieprzemakalna
• obozy sportowe: strój sportowy na zajęcia sportowe, wygodne obuwie sportowe,
bidony
• obozy piłkarskie: buty piłkarskie na nawierzchnię sztuczną i korki na trawę, strój
piłkarski, ochraniacze, bidony
• obozy w górach: buty z twardą podeszwą, kurtka nieprzemakalna, bluza polarowa, czapka, latarka, kubki termiczne

Organizujemy kolonie i obozy już od 1998 roku

Biuro Podróży Pol-Travel ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz,
tel. 52 345 71 61, tel. kom. 533 241 509
e-mail: biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
• Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pod nr 0912
• Gwarancja Ubezpieczeniowa TU Europa SA nr GT 336/2020
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SPIS TREŚCI

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY - GRATIS

KOLONIE I OBOZY W POLSCE

Gwarancja Niezmienności Ceny
Każdy uczestnik, który wykupił imprezę organizowaną przez Pol-Travel do dnia
30.04.2021 roku korzysta bezpłatnie z gwarancji niezmienności ceny i nie obejmą
go żadne ewentualne podwyżki ceny związane ze wzrostem kursów walut lub cen
paliwa.

GWARANCJA BEZPŁATNEJ ZMIANY TURNUSU - GRATIS
Gwarancja Bezpłatnej Zmiany Turnusu
Każdy uczestnik nie później niż do 30.05.2021 może maksymalnie 3 razy dokonać
bezpłatnej zmiany terminu lub miejsca lub rodzaju obozu organizowanego przez
Pol-Travel w ramach oferty „Lato 2021” z zachowaniem ceny promocyjnej.
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Dla posiadaczy karty „Bydgoska Rodzina
3+” udzielamy specjalnej zniżki w wysokości 10% od ceny katalogowej kolonii
i obozów organizowanych przez Biuro Podróży Pol-Travel w Polsce. Zniżka nie łączy
się z innymi promocjami i rabatami.

RWSZY...

RABATY I ZNIŻKI

KTO PIE

-100 zł

Zniżka - „Kto Pierwszy - Ten Lepszy...”
Zniżka za wczesną rezerwację 100 zł - naliczana przy rezerwacji do dnia 30.03.2021
lub do wyczerpania puli miejsc w promocji. Ilość miejsc w promocji jest limitowana.
Promocja może zostać skrócona lub przedłużona na wszystkie lub wybrane imprezy.
Łączy się z rabatami: Stały Klient lub Rodzeństwo lub Zgrana Paczka
Rabat - „Rodzeństwo”
Przy rezerwacji imprez dla rodzeństw, bracia i siostry otrzymują po 50 zł zniżki.
Rezerwacje mogą dotyczyć różnych imprez i terminów z Katalogu BP Pol-Travel
„Lato 2021”.

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-60 zł

Rabat - „Stały Klient”
Stały Klient to każda osoba, która była już uczestnikiem imprezy (kolonia lub obóz)
organizowanej przez BP Pol-Travel w latach ubiegłych.
Rabat - „Zgrana Paczka”
Grupa przyjaciół zapisując się wspólnie na ten sam turnus imprezy z Katalogu BP
Pol-Travel „Lato 2021” otrzymuje zniżkę w wysokości 60 zł./osoba. Grupa to minimum 4 osoby. Podpisanie umowy i wpłata zaliczki u wszystkich osób muszą być
dokonane w tym samym dniu.

Uwaga! Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się ze zniżką Kto pierwszy... Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.
Największe zniżki do 30.03.2021. Rabaty udzielane są od ceny podstawowej i dotyczą imprez organizowanych przez BP Pol-Travel.
Aktualny wykaz promocji i rabatów na: www.pol-travel.pl

Biuro Podróży POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz
533 241 509
biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
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ŁEBA CAMP
kolonie i obozy nad Bałtykiem
Łeba jest nazywana letnią stolicą Polski. Najsłynniejsze miejsce odpoczynku wśród
Polaków. Urok miejscowości dodają czyste i szerokie plaże oraz najsłynniejsze wydmy. Ośrodek mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, przy głównym trakcie
spacerowym prowadzącym do centrum miasta, co stanowi doskonałą bazę do poznania miejsca wypoczynku. Łeba oprócz swoich walorów przyrodniczych posiada
liczne atrakcje turystyczne. Oferta jest skierowana do osób, które lubią przygody,
ruch oraz nie boją się nowych wyzwań.

Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA w Łebie - www.owdiuna.pl (84-360 Łeba ul. Nadmorska 14, tel. 59 866 13 41) atrakcyjnie położony między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Sarbsko. Teren zadrzewiony oraz ogrodzony.
Zakwaterowanie w pawilonie hotelowym w pokojach 4, 5 - osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym oraz w pokojach typu studio z pokojami przechodnimi 3+3 i 2+4
z pełnym węzłem sanitarnym W estetycznie urządzonych pokojach: łazienki, TV,
szafki nocne, stoliki i krzesła oraz szafa ubraniowa.
Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: kompleks boisk sportowych (dwa boiska do siatkówki i boisko wielofunkcyjne), atestowany plac zabaw, zewnętrzny
stół ping-pongowy, nowoczesna siłownia zewnętrzna, sala przeznaczona do tańca
z parkietem i lustrami, stoły do ping-ponga, bilard, piłkarzyki.
Na terenie ośrodka: klimatyzowana jadalnia, kawiarnia, świetlica z salą TV i DVD
i sprzętem dyskotekowym, krąg ogniskowy - grill, gabinet lekarski i izolatki dla dzieci chorych, sala konferencyjna, sala do zajęć k.o. Darmowe Wi-Fi przy recepcji. Teren
ośrodka ogrodzony. Obiekt monitorowany.

13-18 lat

7-12 lat
Program Wspólny

Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego. Wyjazd kolejką spod ośrodka.
Rejs statkiem pasażerskim po jeziorze Łebsko do przystani Wyrzutni Rakiet.
Spacer duktem leśnym do Wydm Ruchomych ok. 1800 m, (przepiękna panorama rozciągająca się z najwyższego punktu wydm, jakim jest Góra Łącka). Zwiedzanie Muzeum Wyrzutni Rakiet z przewodnikiem. Ruchome wydmy wędrujące
z szybkością 3-10 m w ciągu roku! Rejs powrotny statkiem po jeziorze Łebsko
i powrót kolejką do ośrodka.
• Zwiedzanie - Aleja Prezydencka wzdłuż, której umieszczono odciski dłoni
wszystkich prezydentów Polski.
• Wizyta na Wystawie Interaktywnej - ILLUZEUM, która otrzymała Turystyczny
Oskar 2014 roku. Na wystawie odkrywa się tajemnice iluzji optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików – 100 eksponatów z dziedziny
optyki i fizyki.
• Wizyta w Labiryncie Park Łeba 3D i udział w zabawie grupowej z animatorem.
Na powierzchni 5000 m2 znajduje się największy w Polsce naturalny labirynt
z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia po drodze do wyjścia.
• Festiwal Kolorów: impreza plenerowa, gdzie przy dźwiękach muzyki będziemy
bawić się w chmurze kolorowego pyłu/proszku Holi.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek • Wieczorne podchody.
• Wielki finał - uroczyste pożegnanie turnusu z rozdaniem nagród i upominków
Uwaga! Program wspólny oraz programy poszczególnych typów kolonii/obozów
mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do warunków atmosferycznych i kondycji grupy.

Dodatkowe wycieczki:

Świadczenia
• zakwaterowanie - 10 noclegów / 11 dni
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie; śniadanie, obiad, podwieczorek – wydawany podczas obiadu, kolacja) lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego
• świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu na miejscu,
a kończą obiadem i prowiantem ostatniego dnia
• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu
• opieka ratownika WOPR i opieka medyczna (pielęgniarka na terenie ośrodka
i lekarz na wezwanie)
• dojazd komfortowym autokarem do i z ośrodka (dodatkowa opłata)
• ubezpieczenie NNW (10 000 zł)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz program wspólny
• zestaw zdjęć z obozu/kolonii (link do pobrania) oraz pamiątkowe gadżety i nagrody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel

• PARK LINOWY (nie dotyczy uczestników Strefy POWER MIX). Kilka tras z przeszkodami o zróżnicowanym stopniu trudności zawieszonych na różnej wysokości Zajęcia pod opieką instruktora. Cena - 60 zł
• PAINTBALL w Power Parku w Łebie (nie dotyczy uczestników Strefy POWER
MIX). Bitwa Paintballowa na profesjonalnym polu wg scenariusza gier. W cenie:
sprzęt, ochronne umundurowanie i maska oraz 200 kulek. Cena - 70 zł
• GOKARTOWE SZALEŃSTWO (nie dotyczy uczestników Strefy POWER MIX) zabawa na torze w Power Parku. Tor oświetlony, z pomiarem czasu, profilowanymi
zakrętami, trybuną i mostkami widokowymi. Cena - 70 zł
• Aquapark w Redzie - wyjazd do jednego z najciekawszych Aquaparków w Europie.
3 godziny wodnego szaleństwa, pływanie z prawdziwymi rekinami, emocjonujące
zjazdy na obrotowej zjeżdżalni AquaSpinner (atrakcja dodatkowo płatna, każdy zjazd
4 zł), relaks w jacuzzi tryskającym wodą w kolorze lawy, dryfowanie na wzburzonych
falach sięgających do 1,5 metra wysokości i wiele innych atrakcji. Cena - 120 zł
Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz
wniesienie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości zgłoszenia się i zapłaty w czasie trwania
turnusu. Wymagana jest minimalna ilość uczestników tj. 15 osób. W przypadku nie
uzbierania się grupy wpłacona kwota zostanie zwrócona.
DOJAZD / PLAN PODRÓŻY
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

07:00

Toruń

ok. 20:15

180,00 zł

08:00

Bydgoszcz

ok. 19:15

180,00 zł

10:00

Chojnice

ok. 17:15

170,00 zł

Przyjazd ok. 13:00

Łeba

Wyjazd ok. 14:00

Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej. Miejsca zbiórek zawarte są
w umowie i na www.pol-travel.pl
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KOLONIE
OBOZY

ŁEBA CAMP
MOJA PIERWSZA KOLONIA
SUMMER MIX (7-9 lat)

KOLONIJNA STREFA
SUMMER MIX (7-12 LAT)

STREFA POWER MIX: GOKARTY
- PAINTBALL (9-12 LAT) (13-18 LAT)

Oferta skierowana do najmłodszych dzieci rozpoczynających przygodę z samodzielnymi wyjazdami kolonijnymi. W programie:

W programie:
• Hawaii Party! Gorąca impreza wieczorową porą.
Obowiązują suknie i koszule hawajskie, wykonane
samodzielnie! Wybór Królowej i Króla Tropików.
• Zabawy i konkursy: najzabawniejsze karykatury wychowawców, salon piękności, quizy, Talent Show,
malowanie twarzy, pokaz wakacyjnej mody i fryzur
• Słoneczny Patrol! Kąpiele morskie i słoneczne,
rzeźbienie figur piaskowych, Trafiony Zatopiony.
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Karaoke Party – najlepsze hity w super wykonaniach
• Warsztaty Handmade - tworzenie bransoletek
oraz breloków na klucze i do telefonów.
• Łeba Camp Foto: konkurs na najlepsze zdjęcie pamiątkowe z kolonii w różnych kategoriach.
• Dyskotekowe szaleństwa i animacje: przełamywanie muzycznych barier podczas tanecznych wieczorów. Nauka belgijki - tańca integracyjnego
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami
• Realizacja programu wspólnego.

Wakacje dla dziewcząt i chłopców ceniących sobie
aktywny wypoczynek. W programie:

• Słoneczny Patrol! Kąpiele morskie i słoneczne, wdychanie jodu, nauka zasad bezpiecznego pływania
i rzeźbienie figur piaskowych, Trafiony Zatopiony.
• Klocki BAMP – twórcze układanie najróżniejszych
konstrukcji oraz Słoneczny Twister – kultowa gra
na koordynację ruchową.
• Warsztaty Handmade - tworzenie bransoletek
i breloków na klucze lub do telefonów.
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Mini Playback Show i Karaoke – zabawa z ulubionymi zespołami i piosenkarzami
• Święto Sportu: zabawowy tor przeszkód i wyścigi
rzędów, gry zespołowe
• Dyskoteki, wieczory tematyczne i animacje - Bajkowy Bal Przebierańców, Talent Show, Hawaii Party,
malowanie twarzy, pokaz wakacyjnej mody i fryzur
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami dla dzieci
• wspólne rozmowy i dyskusje na temat zaradności
i odpowiedzialności oraz samodzielności, uprzejmości.
• Realizacja programu wspólnego.

STREFA PIŁKARZA
(7-12 LAT), (13-16 LAT)
W programie:
• Technika gry głową, doskonalenie dryblingu, gry
i zabawy z elementami szybkości oraz zwinności
• Technika bramkarza. Żonglerka, triki piłkarskie
• Wyrzuty z linii bocznej, gra ciałem, przyjęcie piłki
• Technika biegu i prowadzenia piłki; zajęcia z koordynacji ruchowej, ćwiczenia zręcznościowe
• Strzelanie goli z różnych punktów i odległości, rozgrywanie stałych fragmentów gry, taktyka i strategia
• Street soccer i futsal oraz piłka nożna plażowa
• Quiz piłkarski: konkurs wiedzy o świecie piłki nożnej z nagrodami. Wielki finał: finałowy mecz między uczestnikami z oprawą mistrzowską
• Realizacja programu wspólnego.

• Park Linowy - konstrukcje linowe na drzewach
z przeszkodami, kładkami i huśtawkami. Pełna
emocji zabawa i gwarancja adrenaliny na 1 z 4 tras
w zależności od wieku i sprawności uczestników.
• Paintball – strategiczna zabawa strzelecka z bronią na żelowe kulki. Gra odbywać się będzie na
specjalnie przygotowanym polu w leśnej scenerii.
Każdy uczestnik podczas zabawy terenowej opartej
na scenariuszu otrzyma karabinek paintballowy,
mundur, maskę ochronną oraz 200 kulek.
• Strzelectwo - ćwiczenie „celnego oka” na strzelnicy.
Do wyboru zajęcia z bronią pneumatyczną (20 strzałów), repliki ASG (1 magazynek) lub strzelanie z łuku.
• Przejazd po profesjonalnym torze gokartami - Tor
oświetlony, z pomiarem czasu, profilowanymi zakrętami, trybuną i mostkami widokowymi. Gokarty posiadają zagłówki, pasy bezpieczeństwa, system pozwalający zdalnie kontrolować moc silnika, kierowcy
zakładają na szyję specjalne kołnierze ochronne.
Przed przejazdami odbywa się szkolenie z zakresu
obsługi gokartów i bezpieczeństwa na torze.
• Tor przeszkód Extreme – udział w wyścigu, pokonywanie ekstremalnego toru przeszkód.
• Strongmani i Szybcy - rywalizacja siłowa między
grupami i wyścigi rzędów na wesoło
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami
• Słoneczny Patrol! Kąpiele morskie i słoneczne,
rzeźbienie figur piaskowych, Trafiony Zatopiony.
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Realizacja programu wspólnego.

OBOZOWA STREFA
CHILLOUT (13-18 lat)
W programie:
• Chillout beach - chwile słodkiego lenistwa na
piaszczystej plaży, morskie kąpiele i zabawy: Trafiony Zatopiony, Baloniada – bitwa na balony
z wodą, turnieje siatkówki plażowej oraz freestyle frisbee. Plażowy orienteering oraz zwariowane
konkurencje plażowe
• Śluby obozowe na wesoło i Konkurs Karykatur.
• Hawaii Party! Gorąca impreza wieczorową porą.
• Chillout disco: tańce, animacje i zabawa przy muzyce, belgijka. Karaoke party.
• Body painting - wakacyjne malowanie ciał
• Łeba Foto Press - konkurs na naj... fotke obozową.
• Strongmani i Szybcy - rywalizacja siłowa między
grupami i wyścigi rzędów na wesoło
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami
• Realizacja programu wspólnego.

Termin

Kolonijna Strefa Summer Mix 7-12 lat
Moja Pierwsza Kolonia Summer Mix 7-9 lat

Strefa Piłkarza
7-12 lat / 13-16 lat

Obozowa Strefa
Chillout 13-18 lat

Strefa Power Mix
9-12 lat / 13-18 lat

07.07-17.07.2021

1699 zł

1699 zł

1699 zł

1859 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu.

RWSZY...

KTO PIE

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

-100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-60 zł

* Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się ze zniżką Kto pierwszy... Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.
Regulamin zniżek i promocji na www.pol-travel.pl

Biuro Podróży POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz
533 241 509
biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
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JASTRZĘBIA
GÓRA CAMP
kolonie i obozy nad Bałtykiem
Propozycja dla ceniących nadmorskie klimaty! Znakomita lokalizacja ośrodka, zaledwie kilka minut od centrum słynnego kurortu, kuszącego licznymi letnimi atrakcjami, stanowi doskonałą bazę wypadową na Hel i do Trójmiasta. O popularności
miejsca decyduje też piaszczysta plaża z malowniczym, wysokim na 62 m klifem.

Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA w Jastrzębiej Górze – www.owdiuna.pl (ul. Polna 1,
84-104 Jastrzębia Góra, tel. 58 674 96 55) to komfortowy i nowoczesny ośrodek położony na zielonym terenie, w spokojnej okolicy, z dala od głównej drogi. Do promenady Światowida - rozrywkowej części miejscowości można dotrzeć w kilka minut
spacerem, a plażę od ośrodka dzieli zaledwie 300 metrów. Do plaży można dojść
łagodnym zejściem przez las z pominięciem klifowego brzegu i wielu schodów.
Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 i 5-osobowych z łazienkami oraz w apartamentach 2-pokojowych (3+3 lub 2+4) ze wspólną łazienką, estetycznie urządzonych, wyposażonych w TV. Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają komfortowe łazienki.
Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, atestowany plac zabaw, fit park - siłownię plenerową
oraz zadaszone miejsce na ognisko/grill. W budynku hotelowym znajduje się jadalnia, recepcja, świetlica ze stołami do ping ponga i piłkarzykami
Na terenie ośrodka: klimatyzowana stołówka, świetlica z TV, DVD i sprzętem dyskotekowym, kawiarenka, ogrodowy grill, izolatki dla dzieci chorych. Darmowe Wi-Fi
przy recepcji. Teren ośrodka ogrodzony i monitorowany.

Świadczenia
• zakwaterowanie - 9 noclegów/10 dni i pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek – wydawany przy obiedzie, kolacja lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki, śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
• świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu na miejscu,
a kończą obiadem i prowiantem ostatniego dnia
• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu
• opieka ratownika WOPR i opieka medyczna (pielęgniarka na terenie ośrodka
i lekarz na wezwanie) • ubezpieczenie NNW (10 000 zł)
• dojazd komfortowym autokarem do i z ośrodka (dodatkowa opłata)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz program wspólny
• zestaw zdjęć z obozu/kolonii (link do pobrania) oraz pamiątkowe gadżety i nagrody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel

7-12 lat

13-18 lat

Program Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wycieczka autokarowa do Trójmiasta. Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem:
ul. Długa i Długi Targ, Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Złota Brama, oraz
Sopotu: drewniane molo, ul. Monte Cassino, Gdyni: port gdyński.
• Wycieczka autokarowa na Półwysep Helski i do Władysławowa – zwiedzanie
portu jachtowego i rybackiego na Helu oraz latarni morskiej, Fokarium, Aleja
Gwiazd Sportu,
• Rejs statkiem po Morzu Bałtyckim w towarzystwie prawdziwych wilków morskich.
• Festiwal Kolorów: impreza plenerowa, gdzie przy dźwiękach muzyki będziemy
bawić się w chmurze kolorowego pyłu/proszku Holi.
• Słoneczny Patrol! Kąpiele morskie i słoneczne, nauka zasad bezpiecznego pływania i plażowania, rzeźbienie figur piaskowych, Trafiony Zatopiony.
• Dyskotekowe szaleństwa i animacje: przełamywanie muzycznych barier podczas tanecznych wieczorów, nauka belgijki.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek. • Wieczorne podchody.
• Wielki Finał - uroczyste pożegnanie turnusu z rozdaniem nagród i upominków.
Uwaga! Program wspólny oraz programy poszczególnych typów kolonii/obozów
mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do warunków atmosferycznych i kondycji grupy.

Dodatkowe wycieczki:
• Wycieczka do Parku Linowego (nie dotyczy uczestników Strefy Active Mix) - dla tych
co lubią wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpieczeństwa. Kilka tras z przeszkodami
o zróżnicowanym stopniu trudności zawieszonych na różnej wysokości pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie. Zajęcia pod opieką instruktora. Cena - 60 zł
• Aquapark w Redzie - wyjazd do jednego z najciekawszych Aquaparków w Europie. 3 godziny wodnego szaleństwa, pływanie z prawdziwymi rekinami, emocjonujące zjazdy na obrotowej zjeżdżalni AquaSpinner (atrakcja dodatkowo płatna,
każdy zjazd 4 zł), relaks w jacuzzi tryskającym wodą w kolorze lawy, dryfowanie
na wzburzonych falach sięgających do 1,5 metra wysokości i wiele innych atrakcji. Cena - 120 zł
Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz
wniesienie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości zgłoszenia się i zapłaty w czasie trwania
turnusu. Wymagana jest minimalna ilość uczestników tj. 15 osób. W przypadku nie
uzbierania się grupy wpłacona kwota zostanie zwrócona.

DOJAZD / PLAN PODRÓŻY
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

07:00

Toruń

ok. 20:15

180,00 zł

08:00

Bydgoszcz

ok. 19:15

180,00 zł

09:15

Świecie

ok. 18:00

170,00 zł

Przyjazd ok. 13:00

Jastrzębia Góra

Wyjazd ok. 14:00

Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej. Miejsca zbiórek zawarte są
w umowie i na www.pol-travel.pl
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KOLONIE
OBOZY

JASTRZĘBIA GÓRA CAMP
MOJA PIERWSZA KOLONIA
RELAX MIX (7-9 lat)

KOLONIJNA STREFA
RELAX MIX (7-12 LAT)

Oferta skierowana do najmłodszych dzieci rozpoczynających przygodę z samodzielnymi wyjazdami kolonijnymi. Uczestnicy pod opieką kadry pedagogicznej
będą rozwijać swoje zainteresowania i wyobraźnię
oraz aktywnie spędzać czas. W programie:
• Klocki BAMP – twórcze układanie najróżniejszych
konstrukcji oraz Słoneczny Twister – kultowa gra
na koordynację ruchową.
• Warsztaty Handmade - tworzenie bransoletek
i breloków na klucze lub do telefonów.
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Mini Playback Show i Karaoke – zabawa z ulubionymi zespołami i piosenkarzami
• Dyskoteki, wieczory tematyczne i animacje - Bajkowy Bal Przebierańców, Talent Show, Hawaii Party,
malowanie twarzy, pokaz wakacyjnej mody fryzur
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami dla dzieci
• wspólne rozmowy i dyskusje na temat zaradności
i odpowiedzialności oraz samodzielności, uprzejmości.
• Realizacja programu wspólnego.

W programie:
• Hawaii Party! Gorąca impreza wieczorową porą.
Obowiązują suknie i koszule hawajskie, wykonane
samodzielnie! Wybór Królowej i Króla Tropików.
• Zabawy i konkursy: najzabawniejsze karykatury wychowawców, salon piękności, quizy, Talent
Show, malowanie twarzy, pokaz wakacyjnej mody
i fryzur
• Słoneczny Patrol! Kąpiele morskie i słoneczne,
rzeźbienie figur piaskowych, Trafiony Zatopiony.
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Karaoke Party – najlepsze hity w super wykonaniu
• Warszaty Handmade - tworzenie bransoletek oraz
breloków na klucze i do telefonów.
• Summer Camp Foto: konkurs na najlepsze zdjęcie
pamiątkowe z kolonii w różnych kategoriach.
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami
• Realizacja programu wspólnego.

STREFA ACTIVE MIX
(7-12 LAT), (13-16 LAT)

W programie:
• Chillout beach - chwile słodkiego lenistwa na piaszczystej plaży, morskie kąpiele i zabawy, turnieje siatkówki plażowej oraz freestyle frisbee. Plażowy orienteering oraz zwariowane konkurencje plażowe.
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Body painting - wakacyjne malowanie ciał
• Śluby obozowe na wesoło i Konkurs Karykatur.
• Hawaii Party! Gorąca impreza wieczorową porą.
• Chillout disco: tańce, animacje i zabawa przy muzyce
• Summer Foto Press - konkurs na naj.. fotke obozową.
• Strongmani i Szybcy - rywalizacja siłowa między
grupami i wyścigi rzędów na wesoło
• Karaoke party - najlepszy repertuar polskich wykonawców!
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami
• Realizacja programu wspólnego.

Wakacje dla dziewcząt i chłopców ceniących sobie
aktywny wypoczynek. W programie:
• Wycieczka do Parku Linowego – zabawa na torze linowym, który zagwarantuje niezapomniane
wrażenia, przypływ adrenaliny i zdrowy wysiłek na
świeżym powietrzu. Konstrukcje linowe na drzewach z przeszkodami, kładkami, linami i huśtawkami. Różne trasy w zależności od wieku i możliwości
fizycznych uczestników.
• W poszukiwaniu skarbu piratów - podchody drużynowe, wytrzymałość i rywalizacja, wykonywanie
zadań specjalnych, nagrody dla najlepszej drużyny.
• Sztuki survivalu - budowanie obozowiska, maskowanie, rozpalanie ogniska. Obrona własnego terytorium, zdobywanie flagi przeciwnych drużyn.
• Przeciągnie liny - popularna zabawa integracyjna
• Wielka Baloniada – drużynowa zabawa z balonami
wypełnionymi wodą
• Rozgrywki sportowe: piłka nożna, ping pong, dwa
ognie, siatkówka.
• Strongmani i Szybcy - rywalizacja siłowa między
grupami i wyścigi rzędów na wesoło
• Karaoke party i najlepszy repertuar polskich wykonawców!
• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na
dużym ekranie z najlepszymi hitami
• Realizacja programu wspólnego.

OBOZOWA STREFA
CHILLOUT (13-18 lat)

Termin

Kolonijna Strefa Relax Mix 7-12 lat
Moja Pierwsza Kolonia Relax Mix 7-9 lat

Strefa Active Mix
7-12 lat / 13-16 lat

Obozowa Strefa
Chillout 13-18 lat

20.07-29.07.2021

1599 zł

1679 zł

1599 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu.

RWSZY...

KTO PIE

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

-100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-60 zł

* Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się ze zniżką Kto pierwszy... Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.
Regulamin zniżek i promocji na www.pol-travel.pl
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Nowy Program

WICIE CAMP
k. Jarosławca

kolonie i obozy nad Bałtykiem
Propozycja dla ceniących nadmorskie klimaty! Atutem miejscowości Wicie jest
piaszczysta i niezatłoczona plaża z łagodnym zejściem do morza. Ośrodek o nowoczesnym standardzie, rozlokowany na zielonym terenie parkowym z zapleczem
sportowo-rekreacyjnym sprawi, iż zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy znajdą tu
dla siebie wiele atrakcji.

Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA w Wiciu - www.owdiuna.pl (ul. Wczasowa 1, 76-150
Wicie, tel. 94 315 55 23) to nowoczesny ośrodek położony na zielonym terenie, 200
m od morza, teren ogrodzony. Ośrodek całkowicie wyremontowany na sezon 2020.
Zakwaterowanie w pokojach 4,5,6-osobowych z łazienkami, TV, balkonem lub tarasem. Pokoje po generalnym remoncie, z nowymi meblami i wyposażeniem, estetycznie i nowocześnie urządzone.
Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: boiska sportowe do piłki siatkowej i nożnej, plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji uczestników: stoły do ping-ponga, bilard,
piłkarzyki. Multiorlik ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych.
Na terenie ośrodka: jadalnia, 2 świetlice z TV, DVD i sprzętem dyskotekowym, krąg
ogniskowy, izolatki dla dzieci chorych. Namioty do prowadzenia zajęć obozowych.
Darmowe Wi-Fi przy recepcji. Teren ośrodka ogrodzony.

Świadczenia
• zakwaterowanie - 10 noclegów/11 dni
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek – wydawany przy obiedzie, kolacja lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki, śniadania
i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
• świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu na miejscu,
a kończą obiadem i prowiantem ostatniego dnia
• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu
• opieka ratownika WOPR i opieka medyczna (pielęgniarka na terenie ośrodka
i lekarz na wezwanie)
• dojazd komfortowym autokarem do i z ośrodka (dodatkowa opłata)
• ubezpieczenie NNW (10 000 zł)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz program wspólny
• zestaw zdjęć z obozu/kolonii (link do pobrania) oraz pamiątkowe gadżety i nagrody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel

7-12 lat

13-18 lat

Program Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wycieczka autokarowa do Słowinskiego Parku Narodowego i Ustki. Przejście
szlakami turystycznymi przebiegającymi przez najbardziej charakterystyczne
przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Ruchome wydmy. Pamiątkowe zdjęcie.
„Shopping” w Ustce.
• Wizyta w Krainie Motyli i w Papugarni • Latarnia morska w Jarosławcu.
• Piesze wycieczki turystyczne po okolicy.
• Festiwal Kolorów: impreza plenerowa, gdzie przy dźwiękach muzyki będziemy
bawić się w chmurze kolorowego pyłu/proszku Holi.
• Słoneczny Patrol! Kąpiele morskie i słoneczne, nauka zasad bezpiecznego pływania i plażowania, rzeźbienie figur piaskowych, Baloniada - bitwa na balony
wodne, Trafiony Zatopiony.
• Dyskotekowe szaleństwa: przełamywanie muzycznych barier podczas tanecznych wieczorów.
• Wieczory tematyczne. Animacje przy muzyce, mini disco w plenerze, karaoke.
• Zabawy integracyjne, zabawy i zajęcia terenowe oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. • Ognisko z pieczeniem kiełbasek. • Wieczorne podchody.
• Wielki Finał - uroczyste pożegnanie turnusu z rozdaniem nagród i upominków.
Uwaga! Program wspólny oraz programy poszczególnych typów kolonii/obozów
mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do warunków atmosferycznych i kondycji grupy.

Dodatkowe wycieczki:
• Wycieczka do Parku Linowego w Jarosławcu (nie dotyczy uczestników Strefy Przygody) - spora dawka adrenaliny i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu. Cena - 60 zł
• Bitwa Paintballowa na profesjonalnym polu w Jarosławcu (nie dotyczy uczestników Strefy Przygody) - różne scenariusze gier. W cenie: sprzęt, umundurowanie
oraz 200 kulek. Cena - 70 zł
• Wycieczka do Aquaparku „Panorama Morska” - wyjazd do największego nad
Bałtykiem kompleksu basenów zewnętrznych z podgrzewaną wodą, sztuczną
falą, rwącą rzeką i biczami wodnymi. Cena – 80 zł
Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz
wniesienie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości zgłoszenia się i zapłaty w czasie trwania
turnusu. Wymagana jest minimalna ilość uczestników tj. 15 osób. W przypadku nie
uzbierania się grupy wpłacona kwota zostanie zwrócona.

DOJAZD / PLAN PODRÓŻY
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

07:00

Toruń

ok. 20:15

180,00 zł

08:00

Bydgoszcz

ok. 19:15

180,00 zł

10:00

Chojnice

ok. 17:15

170,00 zł

Przyjazd ok. 13:00

Wicie

Wyjazd ok. 14:00

Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej. Miejsca zbiórek zawarte są
w umowie i na www.pol-travel.pl
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KOLONIE
OBOZY

WICIE CAMP k. Jarosławca
MOJA PIERWSZA KOLONIA
(7-9 lat)

STREFA PRZYGODY: SURVIVAL
- PAINTBALL (9-12 LAT) (13-18 LAT)

KOLONIJNA STREFA
PLAŻOWICZA (7-12 LAT)

Oferta skierowana do najmłodszych dzieci rozpoczynających przygodę z samodzielnymi wyjazdami kolonijnymi. Uczestnicy pod opieką kadry pedagogicznej
będą rozwijać swoje zainteresowania i wyobraźnię
oraz aktywnie spędzać czas.

Wakacje dla dziewcząt i chłopców ceniących sobie
aktywny wypoczynek.

W programie:
• Hawaii Party! Gorąca impreza wieczorową porą.
Obowiązują suknie i koszule hawajskie, wykonane
samodzielnie! Wybór Królowej i Króla Tropików.
• Zabawy i konkursy: najzabawniejsze karykatury
wychowawców, salon piękności, quizy, Karaoke
Show
• Wyprawa w poszukiwaniu ukrytego skarbu i podchody: wykonamy zadania specjalne, sprawdzimy
swoją spostrzegawczość, wytrzymałość i dzielność.
• Święto Sportu: tor przeszkód, gry zespołowe: siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, ringo i freezby, wyścigi rzędów.
• Zajęcia plastyczno-artystyczne: przygotowanie
masek i strojów na bal przebierańców oraz fryzur
i makijażu, malowanie twarzy, Pocztówka z Wicia,
Talent Show
• Realizacja programu wspólnego.

W programie:
• udział w Bajkowym Balu Przebierańców - przeniesiemy się w świat bajek, odwiedzimy salon baśniowych fryzur i makijażu, weźmiemy poszukamy
skarbu ukrytego przez piratów w czasie wieczornych podchodów
• udział w Talent Show i wykonanie Pocztówki z Wicia - zabawimy się w artystę i piosenkarza
• nauczymy się samodzielności, uprzejmości i orientacji w terenie oraz zasad bezpiecznego wypoczynku
• Sport i ruch to zdrowie - weźmiemy udział w zabawach sportowych i pieszych wycieczkach po okolicy
• Zabawy taneczne - spróbujemy swych umiejętności tanecznych podczas dyskotek, mini disco show,
animacji i Hawaii Party.
• przeprowadzimy mądre dyskusje na temat zaradności i odpowiedzialności
• wieczorem poczytamy bajki do snu i będziemy
opowiadać sobie „prawdziwe historie”
• Realizacja programu wspólnego.

W programie:
• 2 wyjazdy na profesjonalne pole paintballowe
do Jarosławca (2 ha teren leśny wyposażony w tory
przeszkód i wojskowe fortyfikacje) i udział w zajęciach
paintballowych na podstawie opracowanego dla naszej
grupy scenariusza. Każdy będzie miał do wykorzystania
600 kulek. Gracze wyposażeni zostaną w kombinezony
oraz maski paintballowe, które chronią twarz i boki głowy. Nad strzelającymi czuwają cały czas opiekunowie.
• Park Linowy w Jarosławcu – tor linowy, który zagwarantuje niezapomniane wrażenia, przypływ
adrenaliny i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu.
• Rozgrywki sportowe: piłka nożna, ping pong, dwa
ognie, wyścigi rzędów, zawody drużyn Strongmanów
• W poszukiwaniu skarbu piratów - podchody drużynowe, wytrzymałość i rywalizacja, wykonywanie
zadań specjalnych, nagrody dla najlepszej drużyny.
• Sztuki survivalu - budowanie obozowiska, maskowanie, rozpalanie ogniska. Obrona własnego terytorium, zdobywanie flagi przeciwnych drużyn.
• Realizacja programu wspólnego.

STREFA PIŁKARZA
(7-12 LAT), (13-16 LAT)

OBOZOWA STREFA
SUN&FUN (13-18 lat)

W programie:
• Technika gry głową, doskonalenie dryblingu, gry
i zabawy z elementami szybkości oraz zwinności
• Technika bramkarza. Żonglerka, triki piłkarskie
• Wyrzuty z linii bocznej, gra ciałem, przyjęcie piłki
• Technika biegu i prowadzenia piłki; zajęcia z koordynacji ruchowej, ćwiczenia zręcznościowe
• Strzelanie goli z różnych punktów i odległości, rozgrywanie stałych fragmentów gry, taktyka i strategia
• Street soccer i futsal oraz piłka nożna plażowa
• Quiz piłkarski: konkurs wiedzy o świecie piłki nożnej z nagrodami
• Wielki finał: finałowy mecz między uczestnikami
z oprawą mistrzowską
• Realizacja programu wspólnego.

W programie:
• Chwile słodkiego lenistwa na piaszczystej plaży,
morskie kąpiele
• Turnieje siatkówki plażowej oraz freestyle frisbee
• Plażowy orienteering - ekstremalne podchody
oraz zwariowane konkurencje plażowe
• Konkurencje „międzygrupowe” na wesoło
• Śluby obozowe na wesoło
• Clubbing dance mix taneczny - w poszukiwaniu
ukrytego talentu, nagrody dla najoryginalniejszych
• Body painting - wakacyjne malowanie ciał
• Foto sesja - konkurs na naj...fotke obozowa.
• Strongmani - rywalizacja siłowa miedzy grupami.
• Karaoke - najlepszy repertuar polskich wykonawców!
• Realizacja programu wspólnego.

Termin

Kolonijna Strefa Plażowicza 7-12 lat
Moja Pierwsza Kolonia 7-9 lat

Strefa Piłkarza
7-12 lat / 13-16 lat

Obozowa Strefa
Sun&Fun 13-18 lat

Strefa Przygody
9-12 lat / 13-18 lat

08.08-18.08.2021

1699 zł

1699 zł

1699 zł

1849 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu.

RWSZY...

KTO PIE

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

-100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-60 zł

* Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się ze zniżką Kto pierwszy... Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.
Regulamin zniżek i promocji na www.pol-travel.pl
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ZAKOPANE
CAMP
Polskie Tatry, Słowacja

9-12 lat

Zakwaterowanie

13-18 lat

Program Wspólny

Willa „JÓZEF” - www.zakopaneharenda.pl (ul. Harenda 34, 34-500 Zakopane,
tel. 18 206 86 71) o typowej góralskiej konstrukcji, położony wśród gór, z widokiem na
Giewont, Kasprowy Wierch i Gubałówkę w znanej dzielnicy Zakopanego Harendzie,
słynący z bardzo dobrej kuchni i domowej atmosfery. Wyremontowany w 2020 r.
Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, ładnie urządzone z TV i radiem.
Na miejscu: świetlica z salą TV, jadalnia, stół do ping-ponga, bilard, plac zabaw,
odkryty basen (12 m x 6 m), chata góralska do przeprowadzania imprez obozowych
i dyskotek, boisko do siatkówki plażowej i koszykówki, piłkarzyki, darmowa sieć
Wi-Fi, izolatki dla dzieci chorych.

Świadczenia
• zakwaterowanie: 10 noclegów/11 dni
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek - wydawany przy obiedzie, kolacja) lub suchy prowiant zamiast obiadu w przypadku całodniowych wycieczek, śniadania i kolacje podawane w formie stołu szwedzkiego.
• świadczenia rozpoczynają się kolacją pierwszego dnia pobytu na miejscu, a kończą śniadaniem i prowiantem ostatniego dnia
• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu
• rezerwacja miejsc siedzących w pociągu PKP - II klasa
• transfer autokarowy uczestników z Dworca PKP do i z ośrodka
• ubezpieczenie NNW (10 000 zł) i KL (za granicą)
• opiekę medyczną (umowa z pobliską przychodnią)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz program wspólny
• opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie wypraw górskich
• zestaw zdjęć z obozu/kolonii (link do pobrania) oraz pamiątkowe gadżety i nagrody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel
DOJAZD / PLAN PODRÓŻY
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

12:50

Bydgoszcz

15:04

150 zł

13:20

Toruń

14:24

150 zł

Przyjazd 22:35

Zakopane

Wyjazd 06:24

Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej. Miejsca zbiórek zawarte są
w umowie i na www.pol-travel.pl
Dojazd pociągiem Intercity PKP, miejsca siedzące w wagonach II klasy, rezerwacja miejsc
w przedziałach lub w wagonach bezprzedziałowych, opieka wychowawców. Dokładny rozkład jazdy zostanie umieszczony na stronach www.pol-travel.pl oraz zostanie przesłany
na adres e-mail podany w umowie 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
UWAGA! Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną z numerem PESEL.
Cena dojazdu jest kwotą uwzględniającą przysługującą zniżkę dla dzieci i młodzieży szkolnej. W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej należy uiścić dopłatę do przejazdu
PKP opiekunowi na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu.

Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wejście na Gubałówkę i zjazd nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym na Polanę Szymoszkową.
• Skocznie narciarskie „Mała i Wielka Krokiew”
• Zwiedzanie zabytkowego kościółka i cmentarza na Pęksowym Brzyzku.
• Krupówki - najsławniejszy deptak Zakopanego.
• Janosikowy wieczór - chrzest zbójnicki dla najodważniejszych. Próba sił i intelektu. Gry sportowe, wybór najsympatyczniejszego Chłopa i Baby Lata 2021.
• Turysta w Tatrach - orientacja w terenie, posługiwanie się mapą, udzielanie
pierwszej pomocy. Poszukiwanie Janosikowego Skarbu!
• Góralskie wesele - śluby kolonijne i obozowe na wesoło. Konkurs mowy góralskiej, mix taneczny, góralskie karaoke, czyli przyśpiewki w wykonaniu ceprów!
• Festiwal Kolorów: impreza plenerowa, gdzie przy dźwiękach muzyki będziemy
bawić się w chmurze kolorowego pyłu/proszku Holi.
• Baloniada - bitwa na balony wodne. Wieczorne animacje. Disco Show
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
• Wielki Finał - uroczyste pożegnanie turnusu z rozdaniem nagród i upominków.
Uwaga! Program wspólny oraz programy poszczególnych typów kolonii/obozów
mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do warunków atmosferycznych i kondycji grupy.

Dodatkowe wycieczki:
WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA.
Całodzienna zabawa w największym w Polsce
Parku Rozrywki Energylandia, gdzie znajduje się
ponad 30 różnych urządzeń, przeznaczonych dla
osób w każdym wieku. W Energylandii w cenie
pobytu można korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji bez limitu: kolejki górskie,
karuzele, zjeżdżalnie. Najsławniejsze atrakcje to: ramię Space Boostera, Hyperion
Mega Coaster, Speed Water Coaster. Teren Energylandii podzielony został na 4 strefy. Bajkolandia, Strefa familijna, Strefa Ekstremalna, Strefa Water Park z 3 basenami
i mnóstwem atrakcji wodnych. Cena - 190 zł.
WYCIECZKA DO TATRALANDII NA SŁOWACJI
Wycieczka do Liptowskiego Mikulasza, zabawa w Tatralandii - największym aquaparku w środkowej Europie: 11 basenów termalnych z aquapontonami, wodnymi ścianami wspinaczkowymi, gejzerami i prądami wodnymi, 27 rur i zjeżdżalni
o łącznej długości ok. 1800 m. Każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub
dowód osobisty. Cena - 200 zł.
AQUAPARK - TERMY CHOCHOŁOWSKIE (nie dotyczy Strefy Wodne Szaleństwa).
Wyjazd na dwugodzinny pobyt w kompleksie basenowym Termy Chochołowskie
z atrakcjami takimi jak: rwąca rzeka, zjeżdżalnie, sztuczna fala, siatka wspinaczkowa
i piaszczysta plaża z leżakami. Cena - 70 zł.
PARK LINOWY TROLLANDIA W ZAKOPANEM (nie dotyczy Tatrzańskiej Strefy Przygody)
Uczestnicy, bez względu na sprawność fizyczną, wyposażeni w profesjonalny sprzęt
asekuracyjny oraz przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa pokonywać będą różnego
rodzaju kładki, huśtawki, siatki i zjazdy! Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa doświadczona kadra instruktorów, która obserwuje i pomaga uczestnikom w pokonaniu trasy. Cena - 70 zł.
Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz
wniesienie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości zgłoszenia się i zapłaty w czasie trwania
turnusu. Wymagana jest minimalna ilość uczestników tj. 15 osób. W przypadku nie
uzbierania się grupy wpłacona kwota zostanie zwrócona.
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KOLONIE
OBOZY

ZAKOPANE CAMP
TATRZAŃSKA STREFA PRZYGODY
(9-12 LAT), (13-18 LAT)

STREFA TREKKINGOWA
(13-18 LAT)

W programie:
• Park Linowy - Każdy uczestnik będzie miał do wyboru trzy atrakcje spośród czterech. Do dyspozycji
będą: całkowicie bezpieczne przeszkody na torze
linowym, zainstalowane w koronach drzew, 6 – 8
metrów nad ziemią, podniebna tyrolka- 350 metrów zjazdu, skok z 12-sto metrowej wieży na linach
oraz ścianka wspinaczkowa o rożnym poziomie
dróg do przejścia.
• Zorbing - Niepowtarzalna przygoda w 50-metrowym toczeniu się po zboczu w dmuchanej kuli.
• Paintball - Bitwa drużyn strzelających do siebie
kolorowymi kulkami z farby spożywczej na profesjonalnym polu. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w mundur oraz maskę ochronną i marker
do strzelania oraz pakiet 200 kulek.
• Rozgrywki sportowe: piłka nożna, ping pong, dwa
ognie, wyścigi rzędów, zawody drużyn Strongmanów
• Podchody drużynowe - nagrody dla najlepszej ekipy
• Realizacja programu wspólnego.

W programie:
• Wyprawa górska: Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, Lodowe Źródełko oraz wejście do jednej jaskini znajdującej się w dolinie - wybór zależy od
warunków atmosferycznych, np. Jaskinia Mylna lub
Smocza Jama lub Jaskinia Raptawicka (przy wejściu
do jaskini niezbędna jest latarka).
• Wyprawa górska: Wielka Polana, Dolina Małej
Łąki, Przełęcz Kondracka, Kalatówki
• Wejście na Nosal (1205 m n.p.m.) - wspaniałe widoki na Tatry Wysokie i Bielskie, Wielki Kopieniec
(1328 m n.p.m.) - panorama Doliny Gąsienicowej,
• Spotkanie z ratownikiem TOPR: prezentacja
sprzętu wspinaczkowego, porady na temat wspinaczki górskiej, relacje z akcji ratunkowych.
• Całodniowa wyprawa nad Morskie Oko przez Dolinę Pięciu Stawów
• Realizacja programu wspólnego.

STREFA MAŁEGO TATERNIKA
(9-12 LAT)

STREFA WODNYCH SZALEŃSTW
(9-12 LAT), (13-18 LAT)

W programie:
• Wyprawa górska: Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, Lodowe Źródełko oraz wejście do jednej jaskini znajdującej się w dolinie - wybór zależy od
warunków atmosferycznych, np. Jaskinia Mylna lub
Smocza Jama lub Jaskinia Raptawicka (przy wejściu
do jaskini niezbędna jest latarka).
• Wyprawa górska: Wielka Polana, Dolina Małej
Łąki, Przełęcz Kondracka, Kalatówki
• Spotkanie z ratownikiem TOPR: prezentacja
sprzętu wspinaczkowego, porady na temat wspinaczki górskiej, relacje z akcji ratunkowych.
• Wyprawa nad Morskie Oko
• Realizacja programu wspólnego.

W programie:
• Wodne szaleństwo w kompleksie Termy Chochołowskie, gdzie do dyspozycji będą baseny z super
atrakcjami takimi jak: rwąca rzeka, zjeżdżalnie,
sztuczna fala, siatka wspinaczkowa i piaszczysta
plaża z leżakami.
• Wycieczka do Aquaparku w Zakopanem: 2 baseny, dzika rzeka, liczne zjeżdżalnie, whirlpoole oraz
kompleks saun.
• basenowe leniuchowanie na terenie ośrodka: piłka
wodna, opalanie, zawody na wesoło
• program wspólny oraz możliwość wyjazdu do Tatralandii i Energylandii za dodatkową opłatą.

Termin

Strefa Małego Taternika
9-12 lat

Strefa Wodnych Szaleństw
9-12 lat, 13-18 lat

Strefa Trekkingowa
13-18 lat

Strefa Przygody
9-12 lat / 13-18 lat

06.07-16.07.2021

1499 zł

1599 zł

1499 zł

1599 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu.

RWSZY...

KTO PIE

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

-100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-60 zł

* Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się ze zniżką Kto pierwszy... Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.
Regulamin zniżek i promocji na www.pol-travel.pl

Biuro Podróży POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz
533 241 509
biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
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OBOZY I KOLONIE

ZAGRANICZNE

Grecja | Włochy | Czarnogóra | Bułgaria | Chorwacja | Albania
CHORWACJA - CRIKVENICA
(10-13 LAT), (14-18 LAT)

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
AUTOKAR (14-18 LAT)

WŁOCHY - CESENATICO
(8 -13 LAT) (14 -18 LAT)

Zapraszamy do Chorwacji, kraju słynącego z przejrzystego morza, przepięknych plaż oraz malowniczych krajobrazów. To wszystko tworzy wspaniały
śródziemnomorski klimat, który pozwoli cieszyć się
pełnią wakacji. Zostaniesz zakwaterowany w hotelu Dramalj**, który posiada bezpośrednie wyjście
na plażę oraz ogromny taras z widokiem na morze.
Nasza kadra nie pozwoli by wiało nudą! Na tarasie
będą organizowane zajęcia integracyjne, gry, zabawy,
dyskoteki, karaoke oraz zajęcia ruchowe. Podczas kąpieli morskich i słonecznych będzie można popracować nad doskonała opalenizną, a podczas spacerów
nadmorską promenadą będzie okazja do podziwiania
najpiękniejszych widoków oraz zrobienia najlepszego zdjęcia pamiątkowego. Uwielbiasz zajęcia ruchowe w grupie przy muzyce? Wybierz Adriatyk Fitness
Camp. Chcesz przeżyć mnóstwo wodnych przygód?
To musisz wybrać obóz Adriatyk Water Camp. Jeśli
będziesz miał ochotę na więcej wrażeń, to czeka na
Ciebie bogaty program fakultatywny, a w nim m.in.
FESTIWAL KOLORÓW.

W gorącej i słonecznej Bułgarii, czekają na Ciebie
wakacje pełne ekscytujących wrażeń. Znajdziesz tam
wspaniałe warunki do wypoczynku, uprawiania sportu i rozrywek. Zostaniesz zakwaterowany w hotelu
Riva *** – jednym z najlepszych hoteli dla młodzieży, położonym w centrum kurortu. Klimatyzowane,
przestronne pokoje i ogromny basen – to atuty
hotelu. Proponujemy Wam liczne zajęcia rekreacyjne i sportowe, dyskoteki oraz bogaty program wycieczek fakultatywnych. Zasmakujesz różnorodnych
atrakcji: zumba, aqua aerobik, gry terenowe, bodypainting. Tutaj poczujesz atmosferę kurortu, oddasz się
plażowaniu i aktywnościom na świeżym powietrzu.
Jeśli nie wyobrażasz sobie wypoczynku bez ruchu,
to przygotowaliśmy dla Ciebie świetny obóz specjalistyczny – Fit & Fun. Nasi instruktorzy zadbają
o Twoją kondycję i sylwetkę. W tętniących życiem Złotych Piaskach spędzisz niezapomniane wakacje.

Długie piaszczyste plaże, ciepłe morze, a wieczorami
liczne atrakcje pozostaną na długo w pamięci wszystkich odwiedzających pełną uroku miejscowość Cesenatico. Ciekawy program pobytu przygotowany przez
animatorów i wychowawców oraz bogate wyposażenie naszego ośrodka sprawiły, że tu ulokowaliśmy Almaturowskie Centrum Aktywnego Wypoczynku. Ośrodek w Cesenatico położony jest bezpośrednio przy
piaszczystej plaży. W sąsiedztwie znajduje się Park
Wodny Atlantica, a do centrum miasta jest zaledwie
500 m. Nasz ośrodek otoczony jest dużym ogrodem
i posiada prywatną plażę, boiska do koszykówki i do
piłki nożnej, do siatkówki plażowej i kometki oraz stoły do tenisa, salę dyskotekową, kawiarenkę, huśtawki
i zjeżdżalnie. Na prywatnej plaży ośrodka zapewniona
jest opieka ratownika oraz bezpłatne parasole i leżaki. Pobyt nad brzegiem morza uprzyjemnia muzyka, a nasi animatorzy organizują zawody, konkursy
i zabawy. Program turystyczny realizowany w trakcie
pobytu obejmuje zwiedzanie zabytków urokliwego
Cesenatico, a w drodze powrotnej do Polski pobyt
w największym włoskim parku rozrywki Mirabilandia.

Rodzaje grup:
Adriatyk Camp
(14-18 lat)

Rodzaje grup:
Fit&Fun
(14-18 lat)

Rodzaje grup:
Aktywny relaks
(8-13 lat) (14-18 lat)

Kids Camp
(10-13 lat)

Water Camp
(14-18 lat)

Fun&Dance
(16-18 lat)

Fitness Camp
(14-18 lat)

27.06 – 07.07.2021
05.07 – 15.07.2021
13.07 – 23.07.2021
21.07 – 31.07.2021

Summertime 18+

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

29.07 – 08.08.2021
06.08 – 16.08.2021
14.08 – 24.08.2021
22.08 – 31.08.2021

30.06 – 10.07.2021
08.07 – 18.07.2021
16.07 – 26.07.2021
24.07 – 03.08.2021

5. 01.08 – 11.08.2021
6. 09.08 – 19.08.2021
7. 17.08 – 27.08.2021

Ceny obozów:

Ceny obozów:

od 2389 PLN, lub
od 2089 PLN w promocji First Moment* do 08.03.2021
koszt dojazdu autokarem płatny dodatkowo.

od 2389 PLN, lub
od 2089 PLN w promocji First Moment* do 08.03.2021
koszt dojazdu autokarem płatny dodatkowo.
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Plastyczne inspiracje
(8-13 lat) (14-18 lat)

Sport to zdrowie
(10-13 lat) (14-18 lat)

J. angielski, J. włoski
(8-13 lat) (14-18 lat)

Taneczne pasje
(9-13 lat) (14-18 lat)

Windsurfingowe ABC
(11-13 lat) (14-18 lat)

Terminy wyjazdów:

Terminy wyjazdów:

Terminy wyjazdów:
1.
2.
3.
4.

Sun&Fun - rekreacja
(13-15 lat)

1.
2.
3.
4.

27.06 – 07.07.2021
05.07 – 15.07.2021
13.07 – 23.07.2021
21.07 – 31.07.2021

5.
6.
7.
8.

29.07 – 08.08.2021
06.08 – 15.08.2021
13.08 – 22.08.2021
20.08 – 29.08.2021

Ceny obozów:
od 2389 PLN, lub
od 1989 PLN w promocji First Moment* do 08.03.2021
koszt dojazdu autokarem płatny dodatkowo.

Biuro Podróży POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz
533 241 509
biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl

OBOZY I KOLONIE ZAGRANICZNE

EUROPA

GRECJA - SKOTINA
(13-18 LAT), (14-17 LAT)

ALBANIA - GOLEM
(12-18 LAT)

CZARNOGÓRA - ULCINJ
(14-18 LAT)

Skotina Paralia to urokliwa miejscowość na Riwierze Olimpijskiej. Położona u podnóży góry Olimp
jest znakomitym miejscem do wypoczynku. Czysta,
szeroka plaża z łagodnym zejściem do morza, liczne
tawerny oraz gościnna atmosfera, zapewnią Ci udane
wakacje! Kąpiele w morzu oraz basenie hotelowym,
piesze wycieczki po okolicy i zajęcia rekreacyjne to
tylko przedsmak tego, czego doświadczysz, spędzając wakacje w Grecji. Bogaty program fakultatywny
pozwoli Ci poznać od podszewki kolebkę kultury
europejskiej, a ciepły, przyjazny klimat i przepiękne
krajobrazy wprawią Cię w zachwyt! Znakomita lokalizacja obiektu – między morzem a górami – zapewni Ci
niezapomniany czas podczas najbliższego lata.

Zapraszamy do jeszcze nieodkrytej Albanii – kraju,
który przez wiele lat był na peryferiach Europy, ale
szybko nadrabia swoje zaległości. Kraj zachwyca nieskażoną przyrodą, nieodkrytymi miejscami i życzliwością mieszkańców. Ten niedoceniany do tej pory kierunek zdobywa serca odwiedzających. Tutaj turystyka
nie wkroczyła jeszcze na masową skalę. Wyjazd ten
będzie prawdziwą eskapadą po Południowej Europie.
Naszym celem jest turystyczna miejscowość Golem,
położona na wybrzeżu niedaleko stolicy Albanii – Tirany. Ludzie tu są bardzo gościnni i otwarci. Krystalicznie czyste i ciepłe morze oraz lato pełne słońca
powodują, że kraj ten gwałtownie zyskuje na popularności.

Program fakultatywny:

Program fakultatywny:

Ateny – Cena ok. 47 EUR/os.
Skiathos - Cena ok. 40 EUR/os.
Meteory - Cena ok. 30 EUR/os.
Masyw Olimpu - Cena ok. 25 EUR/os.

Tirana i Kruje – Cena 40 EUR/os.
Szkodra i Jezioro Szkoderskie - Cena 25 EUR/os.

Wymarzone wakacje połączone z poznawaniem
nowych, pięknych miejsc –znajdziesz tylko w Czarnogórze! Jedź razem z nami do Ulcinj – słynnego
czarnogórskiego kurortu, znanego z 13 kilometrowej
piaszczystej plaży (Velika plaza), zabytkowej starówki i malowniczego portu. Będziesz świetnie się bawić
i odpoczywać w gronie starych i nowych przyjaciół!
Przyjemny, śródziemnomorski klimat, ciepła morska
woda, słoneczna pogoda, egzotyczna roślinność zagwarantują Ci udany wypoczynek. Bogaty program
fakultatywny, nasza doświadczona i pełna ciekawych
pomysłów kadra zapewnią Ci moc udanej wakacyjnej
rozrywki! Urozmaicona infrastruktura obiektu czeka
na Was. Basen zewnętrzny, jacuzzi, klimatyczny basen
kryty z ogrzewaną wodą zapewnią Wam relaks i świetny wypoczynek, a położenie Villi Primafila w pobliżu historycznego centrum Ulcinj, pozwoli Ci poznać
klimat orientu i egzotyki. Na pobliskim boisku będą
rozgrywane najrozmaitsze gry i zabawy sportowe. Jeśli chcesz zobaczyć i poczuć jeszcze więcej, emocji to
zapraszamy na wycieczki fakultatywne. Podczas tych
wakacji przekonasz się, że są jeszcze na świecie absolutnie wyjątkowe miejsca!

Rodzaje grup:
Rekreacja
(13-18 lat)

Rodzaje grup:
Rekreacja
(12-18 lat)

Rodzaje grup:
Rekreacja
(14-18 lat)

Terminy wyjazdów:

Terminy wyjazdów:

1. 24.07 – 03.08.2021

1. 08.07 – 18.07.2021
2. 16.07 – 26.07.2021

Ceny obozów:

Ceny obozów:

Język angielski
(10-13 lat)

Terminy wyjazdów:
1. 29/30.06 – 10/11.07.2021
2. 07/08.07 – 18/19.07.2021
3. 15/16.07 – 26/27.07.2021
4. 23/24.07 – 03/04.08.2021

5. 31.07/01.08 – 11/12.08.2021
6. 08/09.08 – 19/20.08.2021
7. 16/17.08 – 27/28.08.2021
8. 24/25.08 – 04/05.09.2021

Ceny obozów:
od 1999 PLN, lub
od 1799 PLN w promocji First Moment* do 08.03.2021
koszt dojazdu autokarem płatny dodatkowo.

ZADZWOŃ

od 2699 PLN, lub
od 2399 PLN w promocji First Moment* do 08.03.2021
koszt dojazdu autokarem płatny dodatkowo.

od 2489 PLN, lub
od 2189 PLN w promocji First Moment* do 08.03.2021
koszt dojazdu autokarem płatny dodatkowo.

533 241 509 LUB NAPISZ DO NAS
biuro@pol-travel.pl
PRZEŚLEMY SZCZEGÓŁOWE OFERTY

Kolonie i obozy zagraniczne są organizowane przez Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR.
U nas zarezerwujesz i załatwisz wszystkie formalności - osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Katalog online dostępny na naszej stronie www.pol-travel.pl (w zakładce: „Informacje”)
*Promocja First Moment: Wyjątkowe zniżki do 500 zł dla kupujących wcześniej - promocja trwa do 8 marca 2021. Ilość miejsc ograniczona.

Biuro Podróży POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz
533 241 509
biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
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INFORMACJE DODATKOWE DO OFERTY TURYSTYCZNEJ – POL-TRAVEL BYDGOSZCZ (WAŻNE OD 01.02.2021)
Zawarcie umowy
• Zawarcia umowy na rzecz Uczestnika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych (poniżej 13
lat) dokonują jego rodzice lub jego prawny opiekun. W przypadku Uczestnika o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych (wiek 13 – 18 lat) umowę podpisują za niego rodzice lub też jego prawny opiekun bądź też Uczestnik ten samodzielnie, przy tym w tej sytuacji musi on przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekuna prawnego. Jeśli zawarcia umowy na rzecz niepełnoletnich Uczestników dokonuje
inna osoba dorosła, to winna ona przedstawić napisane w formie oświadczenia upoważnienie rodziców
lub prawnych opiekunów do dokonania tej czynności.
• W imprezach dla dzieci i młodzieży biorą udział uczestnicy w wieku podanym w ofercie. Ewentualne
odstępstwa od tej zasady w granicach jednego roku są możliwe jedynie po zgodzie organizatora i pod
warunkiem zaakceptowania przez uczestnika i opiekuna zasad obowiązujących dla danej grupy wiekowej.
• Dla prawidłowej realizacji umowy niezbędne jest pobranie od sprzedawcy Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu/Kolonii, wypełnienie jej przez uprawnione osoby oraz oddanie jej w biurze Pol-Travel lub
w biurze przedstawiciela Pol-Travel w formie papierowej najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, lub w tym terminie przesłania jej mailem na adres: biuro@pol-travel.pl.
• Szczegółowe informacje o godzinie i miejscu zbiórki oraz orientacyjnej godzinie powrotu zawarte są
w umowie-zgłoszeniu. W przypadku, gdy zawarta umowa-zgłoszenie nie zawiera takich informacji, szczegółowe zawiadomienia o wyjazdach Pol-Travel wysyła klientom sms-em lub mailem najpóźniej 5 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku nieotrzymania takiego zawiadomienia (co może nastąpić
z przyczyn niezależnych od Pol-Travel) Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Pol-Travel (lub
innym biurem, które zawarło umowę) w terminie co najmniej 5 dni przed wyjazdem w celu otrzymania
informacji o wyjeździe, adresie i telefonie ośrodka.
• Warunkiem udziału w zajęciach fakultatywnych, dodatkowo płatnych (np. paintball, park linowy itp.)
oraz wycieczek fakultatywnych na imprezach krajowych (np. Energylandia, Tropical Island, Tatralandia)
jest umieszczenie w umowie zapisu o ich wyborze i wniesienie określonej w ofercie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Nie ma możliwości dopisywania się do zajęć/wycieczek w trakcie trwania imprezy.
Dopłaty nie będą również zwracane w przypadku rezygnacji w trakcie trwania turnusu z wykupionych
zajęć/wycieczek.
Kwalifikacja na wypoczynek
• Zakwalifikowanie na wypoczynek dzieci i młodzieży następuje po przedstawieniu organizatorowi wymaganych w karcie kwalifikacyjnej informacji o uczestniku.
• Podanie przez rodziców lub opiekunów nieprawdziwych danych lub zatajenie istotnych informacji
o uczestniku w karcie kwalifikacyjnej może być przyczyną rozwiązania umowy przez organizatora.
• Bezpieczny udział w kolonii lub obozie osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami (ADHD, spektrum
autyzmu, itp.) lub przewlekle chorych, wymaga zapewnienia odpowiednich warunków i opieki. Z tego
powodu przed podpisaniem umowy należy poinformować sprzedawcę (i za jego pośrednictwem organizatora wypoczynku) o szczegółach każdej tego typu dolegliwości, w celu uzyskania od niego zgody na
zakwalifikowanie uczestnika.
• Jeśli zapewnienie odpowiednich warunków i opieki wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, to
kwalifikacja następuje po zaakceptowaniu przez rodziców/opiekunów tych kosztów.
• Organizator ma prawo odmówić zakwalifikowania uczestnika na kolonie lub obóz w przypadku, gdy nie
jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków i opieki.
• Przekazanie karty prawidłowo wpełnionej karty i w okreśonym terminie jest warunkiem przyjęcia
uczestnika na obóz/kolonie.
Ceny
• Oferty zawarte w katalogach i materiałach reklamowych zostały opracowane na podstawie zebranych
informacji i stanu prawnego aktualnych na 6 miesięcy przed datą realizacji poszczególnych imprez.
• Podane w katalogu informacje o cenach biletów, imprez fakultatywnych, komunikacji miejskiej itp.
mają charakter orientacyjny. Cena imprezy obejmuje świadczenia podane w umowie.
• Podróżny rozpoczynający udział w imprezie zobowiązany jest posiadać wymagane w ofercie dokumenty oraz sprzęt lub ekwipunek. Konieczne jest również posiadanie legitymacji szkolnej.
• Pol- Travel obligatoryjnie wystawia faktury za uczestnictwo w koloniach i obozach na dane Podróżnego
(osoby fizycznej w rozumieniu przepisów podatkowych) zawierającego umowę, lub zgodnie z informacją
otrzymaną od Podróżnego i wpisaną w system rezerwacyjny i umowę. Faktury są do odebrania w siedzibie Pol- Travel. Pol- Travel wysyła faktury pocztą tylko na życzenie klienta po dokonaniu pełnej płatności
za imprezę. Jeżeli faktura ma być wystawiona na zakład pracy lub firmę należy to podać przy zawieraniu
umowy i zaznaczyć w systemie rezerwacyjnym /umowie. Po zawarciu umowy nie ma możliwości wystawienia faktury na zakład pracy, jeśli w umowie tego nie określono.
• Jeżeli klient korzystający z ceny promocyjnej, której warunkiem udzielenia jest wpłata zaliczki w określonym terminie, nie dokona wymaganej wpłaty w tym terminie, traci prawo do ceny promocyjnej.
Realizacja imprez
• Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której w zależności od
imprezy wchodzą wychowawcy, instruktorzy, piloci, rezydenci itd. Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a uczestnicy obozów mają obowiązek podporządkowania się jej
poleceniom. Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się w zależności od obozu nie więcej niż 15-20
niepełnoletnich Uczestników.
• Przedstawiony w ofercie program ramowy jest propozycją zajęć z obozowiczami/kolonistami, a jego
realizacja może być uzależniona od możliwości i predyspozycji psychofizycznych uczestników, a także
od warunków pogodowych
• Opieka Pol-Travel rozpoczyna się z chwilą przekazania niepełnoletnich uczestników przedstawicielowi
Pol-Travel na miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich opiekunom prawnym po powrocie lub w inny
sposób, ustalony indywidualnie z prawnym opiekunem uczestnika. Osoby trzecie mogą odebrać dzieci
tylko na podstawie upoważnienia podpisanego przez prawnego opiekuna i za okazaniem dowodu osobistego. Prosimy rodziców o punktualne stawienie się na miejsce powrotu w celu odbioru dzieci. Nie
ma możliwości, aby niepełnoletni uczestnik samodzielnie wracał do domu po zakończeniu imprezy.
• Przy dojeździe własnym na obóz krajowy prosimy o przywóz uczestników nie wcześniej niż na godzinę
przed planowanym przyjazdem autokaru do obiektu. Ze względów organizacyjnych może nie być możliwe wcześniejsze zakwaterowanie i zapewnienie opieki przez Pol-Travel. Odbiór uczestników winien
nastąpić nie później niż godzinę przed odjazdem autokaru w ostatnim dniu obozu.
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania “Regulaminu kolonii/obozu”, z którym zapoznają się na
początku imprezy i który jest umieszczony na karcie kwalifikacyjnej kolonijno-obozowej.
• W szczególności „Regulamin” zobowiązuje Uczestników do: - podporządkowania się poleceniom kadry
obozu, - nie spożywania alkoholu, nie palenia papierosów, nie używania narkotyków i innych środków
odurzających, - przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania
oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., poruszania się po drogach publicznych, BHP,
ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), - nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć,
- korzystania ze sprzętu pływającego i kąpieliska tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora-wychowawcy, - użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego
przeznaczeniem, - przestrzegania „kultury słowa” (nie używania wulgaryzmów i przekleństw) - utrzymywania porządku na terenie obozu, brania aktywnego udziału w zajęciach, - zachowywania się zgodnie
z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami panującymi
w danym kraju.
• W trakcie prowadzonych zajęć programowych oraz podczas ciszy nocnej uczestnicy nie mogą używać
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W tym czasie powinny one być umieszczone w miejscach wskazanych przez opiekunów. Korzystanie podczas obozu z telefonów i innych urządzeń
elektronicznych służących do rejestracji dźwięku i obrazu nie może naruszać przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich.
• W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Pol-Travel zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak:
upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: agresja, przemoc fizyczna i psychiczna, posiadanie i spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwu własnego lub innych uczestników,
grozi wydaleniem z kolonii/obozu.
• Organizator nie gwarantuje na określonym obozie lub kolonii uczestnictwa odpowiedniej ilości młodzieży lub dzieci w danym wieku, gdyż nabór odbywa się poprzez zakupy indywidualne, a oferta jest
ogólnie dostępna. W przypadku, gdy ilość uczestników w grupie jest mniejsza niż 10 zajęcia obozowe lub
kolonijne mogą odbywać się wspólnie z innym grupami wiekowymi. W takim przypadku program zajęć
będzie dostosowany do możliwości i wieku uczestnika
Informacje o przebiegu obozu, kontakt z Uczestnikami
• Na zbiórce w dniu wyjazdu rodzice/opiekunowie otrzymują w formie pisemnej nr telefonu komórkowego, pod którym mogą się bezpośrednio kontaktować z kierownikiem grupy, opiekunami i uczestnikami.
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• W trakcie trwania imprez dla dzieci i młodzieży mogą być wykonywane przez przedstawiciela organizatora i kadrę zdjęcia zbiorowe, pozowane i nie pozowane, jednak zawsze za wiedzą i domniemaną
zgodą uczestników i osób znajdujących się w kadrze. Za domniemaną zgodę uznaje się dobrowolne
uczestnictwo/pozowanie do zdjęcia. Zdjęcia te wykorzystywane będą wyłącznie do promocji imprezy
w materiałach reklamowych w ramach marketingu bezpośredniego Pol-Travel, a także do dystrybucji wewnętrznej wśród osób znajdujących się na zdjęciu. W przypadku braku zgody na wykorzystanie
zdjęć w celach wskazanych powyżej, zobowiązuje się rodziców lub prawnych opiekunów do wpisania
odpowiedniej uwagi w karcie kwalifikacyjnej na ostatniej stronie, a uczestników imprez do unikania
sytuacji,w których mogą być sfotografowani, zaś w przypadku mimowolnego sfotografowania zwrócenia
uwagi wykonawcy zdjęcia z prośbą o jego skasowanie.
Transport
• Pol-Travel korzysta z autokarów koncesjonowanych przewoźników drogowych. Wszystkie autokary wykorzystywane przez Pol-Travel posiadają rozkładane siedzenia, radiomagnetofon i mikrofon oraz wyposażenie dodatkowe, wymienione w ofercie.
• W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 6 osób), organizator zastrzega sobie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym niezwłocznie powiadomi podróżnego
na trwałym nośniku, nie później niż 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu odwołano
dojazd ma prawo wyboru innego miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Pol-Travel. Podróżny
po otrzymaniu powiadomienia od organizatora, w wyznaczonym terminie informuje organizatora, że
przyjmuje proponowaną zmianę miejsca wyjazdu albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich
wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie. Podczas przejazdów możliwe są
przesiadki.
• W przypadku wyjazdów autokarowych i kolejowych ilość bagażu ograniczona jest do jednej sztuki bagażu zasadniczego (max. 20 kg) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (do 5 kg) na osobę, w wymiarach
nie przekraczających zwyczajowych norm (w przypadku przejazdu pociągiem bagaż ten musi się zmieścić nad i pod miejscem zajmowanym przez podróżnego). Obsługa autokarów i opiekunowie w miejscu
zbiórki mają prawo odmówić zabrania bagażu, który przekracza te limity. Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela.
• Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
Miejsca w autokarach wskazuje Uczestnikom pilot/kierownik grupy w podczas wsiadania do autokaru
docelowego.
• Uczestnicy źle znoszący podróż autokarem powinni zażyć przed podróżą odpowiednie lekarstwo np.
awiomarin. Uczestnicy powinni również być zaopatrzeni przez opiekunów prawnych w odpowiednią
ilość zażywanego lekarstwa na chorobę lokomocyjną przy uwzględnieniu programu imprezy, podczas
której realizowane są przejazdy i wycieczki autokarowe.
• Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się podróżnych
o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są wyposażone
w pasy bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru.
• Możliwość korzystania z toalet w autokarach ze względu na ich małą pojemność oraz komfort podróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzystanie z toalet publicznych
podczas przerw w podróży i zabranie ze sobą drobnych monet (bilonu) na związane z tym płatności.
• Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w autokarach i innych
środkach transportu bagaż osobisty (przewożony pod nadzorem pasażera) oraz zasadniczy - przekazany
obsłudze autokaru.
• Na trasie przejazdu autokaru z Polski do miejsca docelowego za granicą, średnio co 3-4 godziny organizowane są postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i barem.
Czas postoju wynosi od 20 do 45 minut. Sugerujemy więc zabranie ze sobą niewielkiej ilości waluty krajów tranzytowych. Przy niektórych, dłuższych trasach przewidziane są dłuższe postoje (na posiłek). Jeśli
miejsce takich postojów jest określone, to w ofercie podano ich miejsce i sugerowaną ilość potrzebnych
dewiz. W pozostałych przypadkach proponujemy zabranie na ten cel waluty krajów tranzytowych, przy
założeniu, że ceny posiłków w zajazdach w tych krajach to równowartość 10-15 EUR.
• Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu.
• W przypadku przejazdów pociągami PKP uczestnik zobowiązany jest posiadać ważną legitymację
szkolną, celem okazania podczas kontroli biletów. Brak legitymacji lub jej nieważność skutkuje wymogiem dopłacenia do ceny pełnego biletu. Koszt dopłat ponoszą opiekunowie prawni.
• O ile w ofercie nie określono inaczej transport pociągiem PKP odbywa się w wagonach II klasy w zarezerwowanych przedziałach lub w wagonach bezprzedziałowych. Uczestnicy mają zapewnione miejsca
siedzące. Z Dworców PKP do i z ośrodków uczestnicy mają zapewniony transfer autokarowy. Z uwagi
na ograniczoną pojemność luków bagażowych w autokarach oraz przepisy przewozów PKP zwracamy
uwagę na dostosowanie bagażu uczestnika (ilość i rodzaj) do rodzaju transportu, wieku uczestnika
i specyfiki imprezy.
• Podane godziny powrotu są orientacyjne i mogą ulegać znacznym zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi, sytuacją na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą. Pol-Travel
dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z rozkładem jazdy, nie może jednak tego zagwarantować.
• Dokładny rozkład jazdy zostanie umieszczony na stronach www.pol-travel.pl. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną datą i godziną zbiórki na 5 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.
Zakwaterowanie
• W katalogu podano położenie, rodzaj i kategorie obiektów zakwaterowania (kategorii hotelu), określanej według przepisów kraju pobytu. • W ofercie proponujemy zakwaterowanie w obiektach, takich jak
hotele, akademiki, apartamenty. Standard hoteli wyznaczony jest ilością posiadanych gwiazdek zgodnie
z przepisami danego kraju. Hotele z taką samą ilością gwiazdek w różnych krajach mogą różnić się
standardem i wyposażeniem pokoi.
• Wszystkie obiekty zakwaterowania kolonii i obozów młodzieżowych są dopuszczane do eksploatacji
na mocy odpowiednich, obowiązujących w danym kraju przepisów, a w Polsce zgłoszone do właściwego terytorialnie Kuratorium Oświaty i dopuszczone do działalności przez Państwowego Inspektora
Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standardu, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje
się w ofercie. • W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00,
a kończy o godzinie 9.00. Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu
w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez opiekunów.
Posiłki
• Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danej imprezy. Posiłki w trakcie przejazdów nie
są zwykle przewidziane, prosimy o zabranie odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz kieszonkowego na zakup żywności na drogę powrotną.
• W trakcie obozów zagranicznych przeważnie serwowane są dania kuchni regionalnej, których smak,
sposób podania oraz składniki mogą odbiegać od przyzwyczajeń polskich uczestników, a napoje do
posiłków (poza śniadaniami) są dodatkowo płatne, chyba, że oferta przewiduje inaczej.
• Wydawany na drogę powrotną prowiant zastępuje jeden posiłek. Prosimy o zwrócenie uwagi, że przy
dłuższym przejeździe może on nie być wystarczający na całą podróż powrotną. W takim przypadku
prosimy o zapewnienie uczestnikom środków na zakup dodatkowych posiłków • Ze względów organizacyjnych nie zawsze możliwe jest zapewnienie uczestnikom wyżywienia w formie specjalistycznej diety.
Informacje o tym jakie diety są możliwe do realizacji w danym ośrodku podano w ofercie. Wybór diety
łączy się najczęściej z koniecznością dopłaty i winien być dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem.
• Jeśli w skład wyżywienia wchodzi podwieczorek, to może on być podawany przy obiedzie w postaci np.
owocu, słodyczy, jogurtu itp.
Zdrowie uczestników.
W przypadku choroby dziecka w czasie trwania turnusu opiekunowie prawni są zobowiązani pokryć
koszty zakupu niezbędnych, przepisanych przez lekarza lekarstw. W takiej sytuacji wychowawca zawiadamia rodziców i uzgadnia formę pokrycia ewentualnych kosztów, których dowodem poniesienia przez
Pol-Travel jest faktura wystawiona przez aptekę na uczestnika. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku udzielania świadczeń nie objętych w katalogu świadczeń refundowanych przez NFZ.
Ubezpieczenie
• Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Pol-Travel jest ubezpieczony na mocy podpisanej umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem w zakresie podanym w „Warunkach uczestnictwa”. Przed podpisaniem umowy uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia”,
które zostaną mu udostępnione przez sprzedawcę i których powinien przestrzegać.
• Pol-Travel poinformuje klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy
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• Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w danej imprezie w sposób nie
zagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy oraz potwierdzić je w Karcie
Kwalifikacyjnej.
• Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń można uzyskać w przedstawicielstwach Signal Iduna S.A, Colonnade Insurance S.A. i TU Europa SA na terenie całego kraju, w biurach Pol-Travel oraz na
stronie internetowej www.pol-travel.pl.
• Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego
lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Pol-Travel nie zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowanych przy chorobach przewlekłych i chronicznych.
• Wszelkie formalności związane z udzieleniem pomocy medycznej lub innych usług assistance oraz
pokrycia kosztów za granicą, w imieniu Uczestnika są załatwiane przez kadrę obozu. Dokumentację
związaną z kosztami leczenia wypełnia i podpisuje wychowawca wraz z uczestnikiem.
• Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy odbywającej się w Polsce nie obejmuje kosztów leczenia,
w tym zakupu lekarstw. Obcokrajowcy, nie posiadający prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce powinni we własnym zakresie wykupić polisę ubezpieczeniową na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia
podczas trwania obozu.
• Jeśli na podstawie orzeczenia lekarskiego Uczestnik imprezy krajowej nie spełnia wymogów zdrowotnych umożliwiających mu dalsze uczestnictwo w imprezie, wychowawcy poinformują o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów. W takim przypadku, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, powinni
oni odebrać Uczestnika z miejsca odbywania obozu.
• Uczestnik imprezy może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie kosztów
rezygnacji można zawrzeć nie później niż w terminie 10 dni następujących po dniu zawarcia umowy
(jeżeli do dnia rozpoczęcia imprezy jest 30 dni lub więcej dni ), lub w terminie 3 dni następujących po
dniu zawarcia umowy podróży (jeżeli do dnia rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni, lecz nie później
niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy). Koszt tego ubezpieczenia jest bezwzrotny
w przypadku rezygnacji lub anulacji imprezy bez względu na ich przyczynę.
• Z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczeń uczestnicy występują bezpośrednio do ubezpieczyciela w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy. Szczegółowych informacji udzielają kadra obozu oraz
sprzedawcy.
• Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych w czasie trwania imprezy. Powinny one być zawsze noszone w sposób
bezpieczny przy sobie, a podczas pobytu w obiektach zakwaterowania zalecamy, aby gotówka, biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników były przechowywane w sejfie hotelowym
lub innym w miejscu wskazanym przez wychowawców. Należy również zwrócić uwagę przed każdym
opuszczaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte. Ubezpieczenie bagażu
obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki).
• Uczestnicy obozów narciarskich i snowboardowych w Polsce objęci są ubezpieczeniem związanym
z uprawianiem narciarstwa i snowboardu, którego przedmiotem jest OC rzeczowe i osobowe 10 000
Euro.
Informacje wizowe i paszportowe
• Przy wyjazdach na kolonie i obozy zagraniczne oraz na zagraniczne wycieczki fakultatywne do Czech,
Niemiec i na Słowację z imprez realizowanych w Polsce, jedynymi dokumentami uprawniającymi do
przekroczenia granicy jest paszport, a jeśli obóz lub kolonia łącznie z transportem odbywa się wyłącznie
na terenie UE również dowód osobisty.

• W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy od
dnia przekroczenia granicy. Paszporty w Polsce są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich. Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni. • Uczestnik imprezy w przypadku kradzieży, zagubienia paszportu lub innych dokumentów związanych z podróżą powinien natychmiast o tym fakcie zawiadomić opiekuna-wychowawcę.
• Imprezy turystyczne są organizowane przez Pol-Travel w krajach uznawanych za zdrowotnie bezpieczne, gdzie nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej wody
mineralnej. W przypadku wystąpienia jakiś specyficznych zagrożeń zdrowotnych, wymogu szczepień
ochronnych lub ewentualnego wprowadzenia specjalnych wymogów sanitarnych Uczestnicy będą
informowani przez sprzedawców oferty. Przy wyjazdach zagranicznych prosimy przed i po zawarciu
umowy o śledzenie bieżących komunikatów MSZ, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja
Miejsca zbiórek

DOJAZD AUTOKAREM
MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE ZBIÓRKI

Bydgoszcz

ul. Focha 48,
parking przy „Multikinie” (wjazd od ul. Focha)

Świecie

parking przy Restauracji McDonald’s w Morsku

Toruń

ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu Głównym PKP

Chojnice

Nieżychowice, Stacja Benzynowa „Orlen”
DOJAZD POCIĄGIEM

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE ZBIÓRKI

Bydgoszcz

Hol Dworca Bydgoszcz Gł. PKP (poziom kas biletowych)
z tyłu za schodami ruchomymi, przy biletomacie MZK

Toruń

Hol Dworca Toruń Gł. PKP pod tablica z rozkładem jazdy
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Biuro Podróży POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz
533 241 509
biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
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KOLONIE. OBOZY.
WYCIECZKI SZKOLNE.
www.pol-travel.pl

Fotorelacje z realizowanych imprez na naszym profilu:
Facebook – Pol-Travel kolonie i obozy
Instagram - poltravel_kolonieobozy

www.pol-travel.pl

