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Informacje dla Rod iców
Bezpieczeństwo i doświadczenie

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 ważna od 15.09.2021 do 14.09.2022).
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 24 lat. Doświadczenie, dbałość o szczegóły i bezpieczeństwo organizowanych przez nas wyjazdów
powoduje, że co roku wybiera nas coraz więcej dzieci i młodzieży.

Kadra

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 uniknąć na naszych imprezach. 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).

Covid-19

W ubiegłych latach nasze biuro odpowiedzialnie i bezpiecznie przeprowadziło obozy
z oferty Lato 2020 i 2021 oraz Zima 2022. Zapewniamy, że w tym sezonie również spełnimy
wszystkie stawiane nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia wymagania, 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.

Zdrowie i bezpieczeństwo

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 489/2021

Kolonie i Obozy
PROMOCJE

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
30.04.2022 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 30.05.2022 może maksymalnie 3 razy dokonać
bezpłatnej zmiany terminu lub miejsca lub rodzaju obozu organizowanego przez
Pol-Travel w ramach oferty „Lato 2022” 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.

RABATY I ZNIŻKI
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-150 zł -100 zł

Zniżka - „Kto Pierwszy - Ten Lepszy...”
Zniżka za wczesną rezerwację 150 zł - naliczana przy rezerwacji do dnia 28.02.2022
Zniżka za wczesną rezerwację 100 zł - naliczana przy rezerwacji do dnia 31.03.2022
Ilość miejsc w promocji jest limitowana i może wyczerpać się we wcześniejszych
terminach. Promocja może zostać skrócona lub przedłużona na wszystkie lub wybrane imprezy. Łączy się z rabatami: Stały Klient lub Rodzeństwo lub Zgrana Paczka
Rabat - „Stały Klient”
Stały Klient to każda osoba, która była już uczestnikiem imprezy (kolonia lub obóz)
organizowanej przez BP Pol-Travel w latach ubiegłych.

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-70 zł

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 2022”.
Rabat - „Zgrana Paczka”
Grupa przyjaciół zapisując się wspólnie na ten sam turnus imprezy z Katalogu BP
Pol-Travel „Lato 2022” otrzymuje zniżkę w wysokości 70 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 28.02.2022. 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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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. 501 234 234) 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
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

180,00 zł

Przyjazd ok. 13:00

Wicie

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.
• 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 - 70 zł
• Bitwa Paintballowa na profesjonalnym polu w Jarosławcu (nie dotyczy uczestników Strefy Przygody) - różne scenariusze gier. W cenie: sprzęt, umundurowanie
oraz 200 kulek. Cena - 90 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 i wiele innych atrakcji. Cena - 150 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.

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

KOLONIJNA STREFA
PLAŻOWICZA (7-12 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:
• 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
• 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:
• 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
• 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.

STREFA PRZYGODY: SURVIVAL
- PAINTBALL (9-12 LAT) (13-18 LAT)
Wakacje dla dziewcząt i chłopców ceniących sobie
aktywny wypoczynek.
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.

Termin

Kolonijna Strefa
Plażowicza 7-12 lat

Strefa Piłkarza
7-12 lat / 13-16 lat

Obozowa Strefa
Sun&Fun 13-18 lat

Strefa Przygody
9-12 lat / 13-18 lat

15.07-25.07.2022

1999 zł

2059 zł

1999 zł

2199 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu z poszczególnych miast - patrz Dojazd/Plan Podróży.
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-150 zł -100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-70 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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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. 501 234 234) 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

13-17 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 - 80 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 - 150 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

180,00 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)

STREFA ACTIVE MIX
(7-12 LAT), (13-17 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:
• Słoneczny Twister - 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,
odpowiedzialności i 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.

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
• Summer Foto Press - konkurs na naj.. fotke obozową.
• Body painting - wakacyjne malowanie ciał
• 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.

Termin

Kolonijna Strefa
Relax Mix 7-12 lat

Moja Pierwsza Kolonia Relax
Mix 7-9 lat

Strefa Active Mix
7-12 lat / 13-17 lat

26.07-04.08.2022

1899 zł

1899 zł

1999 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu z poszczególnych miast - patrz Dojazd/Plan Podróży.
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-150 zł -100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-70 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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POGORZELICA
CAMP
kolonie i obozy nad Bałtykiem
Pogorzelica to popularna miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim
w północno-zachodniej Polsce. Słynie z bogatych walorów przyrodniczych, wszechobecnej zieleni i zachwycającej plaży. Oferta jest skierowana do osób, które lubią
przygody, ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody oraz nie boją się nowych wyzwań.

Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA w Pogorzelicy - www.owdiuna.pl (72-351 Pogorzelica
ul. Teligi 5, tel. 501 234 234 ) atrakcyjnie położony jest w malowniczej miejscowości
nadmorskiej zaledwie 350 m od morza. Budynek hotelowy otoczony jest bujną zielenią i przestrzennym terenem rekreacyjnym. Obiekt otacza las sosnowy tworząc
idealne miejsce do wypoczynku.
Zakwaterowanie: w pawilonie hotelowym w pokojach 3, 4, 5 - osobowych 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 ( boisko do
siatkówki i boisko wielofunkcyjne m.in do piłki nożnej), atestowany plac zabaw,
stoły do ping-ponga, bilard, piłkarzyki.
Na terenie ośrodka: recepcja, jadalnia, 3 świetlice ( m.in. audiowizualna z TV, DVD
i sprzętem dyskotekowym), przestronna sala konferencyjna i dyskotekowa, krąg
ogniskowy, gabinet lekarski i izolatki dla dzieci chorych, Darmowe Wi-Fi przy recepcji. Teren ośrodka ogrodzony. Obiekt monitorowany.

Dodatkowe wycieczki:
• PARK LINOWY w Pogorzelicy Kilka tras z przeszkodami o zróżnicowanym stopniu trudności zawieszonych na różnej wysokości. Zajęcia pod opieką instruktora. Cena - 70 zł
• Bitwa Paintballowa „Laserowy Tag” - zabawa odbywa się na profesjonalnym Poligonie Kajtur wyposażonym w schrony bojowe, wraki samochodów i linie okopów,
które oddają realizm pola walki. Jest bezpieczna, gdyż karabinki laserowe nie zostawiają śladów po kulkach z farbą – trafienie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i świetlnym oraz wyłączeniem karabinka. Pokazuje się też nazwa gracza,
który zestrzelił daną osobę. Ilość amunicji jest nieograniczona, podczas gry nie
trzeba dokupować kulek. Cena - 95 zł (z dojazdem autokarem/busem na Poligon)
• Aquapark w Koszalinie - wyjazd do jednego z najnowocześniejszych i największych
aquaparków w Polsce. 3 godzinny pobyt w Strefie Rekreacyjnej, gdzie znajduje się
sześć basenów, z których dwa umiejscowione są na zewnątrz, a cztery „pod dachem”, gdzie do dyspozycji jest: basen sportowy, basen do nauki pływania, basen
dla dzieci, rwąca rzeka, sztuczna fala. Dodatkowo można korzystać z leżanek basenowych, wodospadów rurowych, gejzerów powietrznych, jacuzzi, ściennych masażerów oraz oczywiście zjeżdżalni wodnych, których Park Wodny ma sześć w swojej
ofercie. Najdłuższa z nich to Anakonda mierząca 176 m długości. Cena - 120 zł

7-12 lat

13-18 lat

Program Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów. Aleja Gwiazd, spacer promenadą,
molo o długości 395 m, zwiedzanie Salonu Figur Woskowych.
• Wyjście do Aquaparku Sandra SPA - wizyta w Aquaparku Sandra SPA w Pogorzelicy. Możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie parku: kryte i odkryte baseny, jacuzzi, wodne place zabaw, zjeżdżalnie wodne.
• 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.

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

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

180,00 zł

Przyjazd ok. 13:00

Pogorzelica

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

POGORZELICA CAMP
KOLONIJNA STREFA
SUMMER MIX (7-12 LAT)
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.
• Pogorzelica 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.

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.

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

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. Wieczorne animacje.
• Body painting - wakacyjne malowanie ciał
• Pogorzelica Foto Press - konkurs na naj... fotke
obozową.
• Baloniada - bitwa na balony wodne.
• 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.

Wakacje dla dziewcząt i chłopców ceniących sobie
aktywny wypoczynek. 2 wyjazdy do profesjonalnego Centrum Survivalu KAJTUR w Chełmie Gryfickim
położonego na 14 hektarach przepięknego terenu,
z parkiem linowym, torem off road, 3 polami paintballowymi, strzelnicą i centrum szkolenia taktycznego
i saperskiego. Udział w programach ok. 4 godzinnych
przygodowych nagrodzonych przez konsumentów
Złotym Medalem w kategorii „Produkt turystyczny”.
• Wojskowe szkolenie prowadzone metodą musztry
bojowej i dobrej zabawy. Malowanie kamuflażu na
twarzy, przebieranie się w mundury.
• Manewry wojskowe: sprawnościowy wojskowy tor
przeszkód OSF, małpi gaj.
• Strzelanie z karabinków paintballowych lub ASG.
• Przebierania się w zbroje i pancerze.
• Techniki linowe: ścianka wspinaczkowa.
• Żyroskop: test na trenażerze dla pilotów wojskowych.
• Poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu.
• Walki indywidualne i w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
• Bieg w średniowiecznych nartach, dyby, klatka.
• Rzut toporem i oszczepem, walka na kopie.
• ABC żołnierki: musztra, rzut granatem, strzelanie,
dowodzenie, maskowanie stanowisk strzeleckich,
poruszanie się na terytorium wroga.
Uwaga! Dla chętnych udział w Bitwie Paintballowej
„Laserowy Tag” - cena i szczegóły patrz „Dodatkowe
wycieczki”.
• Baloniada - bitwa na balony wodne. Wieczorne
animacje.
• 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

Strefa Piłkarza
7-12 lat / 13-16 lat

Obozowa Strefa Chillout
13-18 lat

Strefa Przygody
9-12 lat / 13-18 lat

08.08-18.08.2022

1999 zł

2079 zł

1999 zł

2199 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu z poszczególnych miast - patrz Dojazd/Plan Podróży.

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

.
RWSZY..
KTO PIE
2
2
0
.2
2
.0
do 28

.
RWSZY..
KTO PIE
2
2
0
.2
3
.0
do 31

-150 zł -100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-70 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

13-18 lat

Program Wspólny

Zakwaterowanie
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 latach 2020-2022.
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, 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

Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wejście na Gubałówkę i zjazd nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym na Polanę Szymoszkową.
• Skocznie narciarskie „Mała i Wielka Krokiew” - wjazd na Wielką Krokiew
• Krupówki - najsławniejszy deptak Zakopanego
• Galeria Kamila Stocha: ekspozycja sportowych trofeów (m.in. medale olimpijskie, Kryształowe Kule i Złote Orły) oraz pamiątek Kamila Stocha. Przewodnikiem
po Galerii jest Kamil, który w przekazach audiowizualnych opowiada o najciekawszych momentach swojej sportowej kariery.
• Wycieczka autokarowa na atrakcyjny Spływ Dunajcem: przeprawa łodziami flisackimi gwarantująca niezapomniane przeżycia. Podczas rejsu zobaczymy zaporę wodną
w Czorsztynie oraz Zamek w Niedzicy - jeden z najładniejszych zamków w Polsce.
• Muzeum Oscypka - udział w pokazie, jak powstaje góralski ser. Uczestnicy mają
okazję go spróbować oraz samodzielnie zrobić swój własny oscypek.
• Janosikowy wieczór - chrzest zbójnicki dla najodważniejszych. Wybór najsympatyczniejszego Chłopa i Baby Lata 2022.
• 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:

DOJAZD / PLAN PODRÓŻY
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

12:50

Bydgoszcz

15:04

150 zł

13:20

Toruń

14:24

Przyjazd 22:35

Zakopane

150 zł
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.

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.
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 - 90 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 czuwają doświadczeni instruktorzy, którzy pomagają uczestnikom w pokonaniu trasy. 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.

8

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

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.
• Realizacja programu wspólnego.

STREFA WODNYCH SZALEŃSTW
(9-12 LAT), (13-18 LAT)
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.
• Wodne szaleństwo w kompleksie odkrytych basenów geotermalnych na Polanie Szymoszkowej.
• program wspólny oraz możliwość wyjazdu do Energylandii za dodatkową opłatą.

STREFA MAŁEGO TATERNIKA
(9-12 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.
• Realizacja programu wspólnego.

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

04.07-14.07.2022

1959 zł

2059 zł

1959 zł

2059 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu z poszczególnych miast - patrz Dojazd/Plan Podróży.

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*
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-150 zł -100 zł

LIENT

STAŁY K

-50 zł

STWO

RODZEŃ

-50 zł

ZGRANA

PACZKA

-70 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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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

