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WICIE CAMP WICIE CAMP 

kolonie i obozy nad Bałtykiem 7-12 lat 13-18 lat
Propozycja dla ceniących nadmorskie klimaty! Atutem miejscowości Wicie jest 
piaszczysta i niezatłoczona plaża z łagodnym zejściem do morza. Ośrodek o no-
woczesnym standardzie, rozlokowany na zielonym terenie parkowym z zapleczem 
sportowo-rekreacyjnym sprawi, iż zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy znajdą tu 
dla siebie wiele atrakcji.

ZakwaterowanieZakwaterowanie  

Program WspólnyProgram Wspólny

ŚwiadczeniaŚwiadczenia  

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 tara-
sem. Pokoje po generalnym remoncie, z nowymi meblami i wyposażeniem, este-
tycznie i nowocześnie urządzone.
Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: boiska sportowe do piłki siatkowej i noż-
nej, 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.

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 pły-

wania i plażowania, rzeźbienie figur piaskowych, Baloniada - bitwa na balony 
wodne, Trafiony Zatopiony. 

• Dyskotekowe szaleństwa: przełamywanie muzycznych barier podczas tanecz-
nych wieczorów. 

• Wieczory tematyczne. Animacje przy muzyce, mini disco w plenerze, karaoke.
• Zabawy integracyjne, zabawy i zajęcia terenowe oraz zajęcia rekreacyjno-spor-

towe. •  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 atmos-
ferycznych i kondycji grupy. 

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

ny 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 na-

grody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel 

k. Jarosławca

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 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 

KOLONIE 
OBOZYWICIE CAMP k. Jarosławca

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 pod-
chody: wykonamy zadania specjalne, sprawdzimy 
swoją spostrzegawczość, wytrzymałość i dzielność.

• Święto Sportu: tor przeszkód, gry zespołowe: siat-
kówka, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka noż-
na, 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.

KOLONIJNA STREFA  KOLONIJNA STREFA  
PLAŻOWICZA (7-12 LAT)PLAŻOWICZA (7-12 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 gło-
wy. Nad strzelającymi czuwają cały czas opiekunowie.

• Park Linowy w Jarosławcu – tor linowy, który za-
gwarantuje 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 dru-
żynowe, wytrzymałość i rywalizacja, wykonywanie 
zadań specjalnych, nagrody dla najlepszej drużyny.

• Sztuki survivalu - budowanie obozowiska, masko-
wanie, rozpalanie ogniska. Obrona własnego tery-
torium, zdobywanie flagi przeciwnych drużyn.

• Realizacja programu wspólnego.

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

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. 

OBOZOWA STREFA OBOZOWA STREFA 
SUN&FUN (13-18 lat)SUN&FUN (13-18 lat)

Termin Kolonijna Strefa Plażowicza  
7-12 lat 

Obozowa Strefa Sun&Fun 13-
18 lat

Strefa Przygody 
9-12 lat  / 13-18 lat

04.07-14.07.2023 2400 zł 2400 zł 2600 zł

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

Dodatkowe wycieczki:Dodatkowe wycieczki:
• Wycieczka do Parku Linowego w Jarosławcu (nie dotyczy uczestników Strefy Przy-

gody) - spora dawka adrenaliny i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu. Cena - 80 zł
• Bitwa Paintballowa na profesjonalnym polu w Jarosławcu (nie dotyczy uczest-

ników Strefy Przygody) - różne scenariusze gier. W cenie: sprzęt, umundurowanie 
oraz 200 kulek. Cena - 100 zł 

• Aquapark w Redzie - wyjazd do jednego z najciekawszych Aquaparków w Euro-
pie. 3 godziny wodnego szaleństwa, pływanie z prawdziwymi rekinami, emocjo-
nujące 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 - 180 zł

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. 

* 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*
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


