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POGORZELICA
CAMP
POGORZELICA 
CAMP
kolonie i obozy nad Bałtykiem 7-12 lat 13-18 lat

Pogorzelica to popularna miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim 
w północno-zachodniej Polsce. Słynie z bogatych walorów przyrodniczych, wszech-
obecnej zieleni i zachwycającej plaży. Oferta jest skierowana do osób, które lubią 
przygody, ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody oraz nie boją się no-
wych wyzwań. 

ZakwaterowanieZakwaterowanie  

Program WspólnyProgram Wspólny

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 zie-
lenią 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 recep-
cji. Teren ośrodka ogrodzony. Obiekt monitorowany.

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 Pogorze-

licy. Możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie parku: kryte i odkry-
te baseny, jacuzzi, wodne place zabaw, zjeżdżalnie wodne.

• 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 pły-
wania i plażowania, rzeźbienie figur piaskowych, Trafiony Zatopiony. 

• Dyskotekowe szaleństwa i animacje: przełamywanie muzycznych barier pod-
czas 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 atmosfe-
rycznych i kondycji grupy.

ŚwiadczeniaŚwiadczenia  
• zakwaterowanie - 10 noclegów / 11 dni
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie; śniadanie, obiad, podwieczorek – wydawa-

ny podczas obiadu, kolacja) lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki, śnia-
dania 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 na-

grody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel 

KOLONIE 
OBOZYPOGORZELICA CAMP

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 zdję-

cie pamiątkowe z kolonii w różnych kategoriach.
• Dyskotekowe szaleństwa i animacje: przełamywa-

nie muzycznych barier podczas tanecznych wie-
czorów. Nauka belgijki - tańca integracyjnego

• Kino pod Gwiazdami - wieczorny seans filmowy na 
dużym ekranie z najlepszymi hitami 

• Realizacja programu wspólnego.

KOLONIJNA STREFA  KOLONIJNA STREFA  
SUMMER MIX (7-12 LAT)SUMMER MIX (7-12 LAT)

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

W programie: 
• Chillout beach - chwile słodkiego lenistwa na 

piaszczystej plaży, morskie kąpiele i zabawy: Tra-
fiony Zatopiony, Baloniada – bitwa na balony 
z wodą, turnieje siatkówki plażowej oraz freesty-
le 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 mu-

zyce, 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.

OBOZOWA STREFA OBOZOWA STREFA 
CHILLOUT (13-18 lat)CHILLOUT (13-18 lat)

Termin Kolonijna Strefa  
Summer Mix  7-12 lat 

Obozowa Strefa Chillout 13-18 
lat

Strefa Przygody 
9-12 lat  / 13-18 lat

08.08-18.08.2023 2400 zł 2400 zł 2600 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

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

Dodatkowe wycieczki:Dodatkowe wycieczki:
• PARK LINOWY w Pogorzelicy Kilka tras z przeszkodami o zróżnicowanym stopniu trud-

ności zawieszonych na różnej wysokości. Zajęcia pod opieką instruktora. Cena - 85 zł
• Bitwa Paintballowa „Laserowy Tag” - zabawa odbywa się na profesjonalnym Poli-

gonie Kajtur wyposażonym w schrony bojowe, wraki samochodów i linie okopów,  
które oddają realizm pola walki. Jest bezpieczna, gdyż karabinki laserowe nie zo-
stawiają śladów po kulkach z farbą – trafienie jest sygnalizowane sygnałem dźwię-
kowym 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 - 125 zł (z dojazdem autokarem/busem na Poligon)

Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz 
wniesienie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc ograniczona. Decydu-
je 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. 20:15 220,00 zł 

08:00 Bydgoszcz ok. 19:15 220,00 zł 

10:00 Chojnice ok. 17:15 220,00 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 

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

Wakacje dla dziewcząt i chłopców ceniących sobie 
aktywny wypoczynek. 2 wyjazdy do profesjonalne-
go Centrum Survivalu KAJTUR w Chełmie Gryfickim 
położonego na 14 hektarach przepięknego terenu, 
z parkiem linowym, torem off road, 3 polami paint-
ballowymi, 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 wojsko-

wych.
• Poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektro-

nicznych wykrywaczy metalu.
• Walki indywidualne i w szykach bojowych z uży-

ciem 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.

STAŁY KLIENT  

-50 zł
RODZEŃSTWO  

-50 zł
ZGRANA PACZKA  

-70 zł
KTO PIERWSZY...

do 28.02.2023 

-100 zł
KTO PIERWSZY...

do 31.03.2023 

-70 zł


