
OBÓZ  JĘZYKOWY

DARŁÓWKO
English for fun

czas trwania: 9 dni
wiek: 8 - 11 lat
zakwaterowanie: ośrodek wypoczynkowy
transport: autokar, bus, transport publiczny/własny

Wakacje nad Bałtykiem z ATAS to gwarancja najlepszej zabawy!
Darłówko to doskonałe miejsce dla najmłodszych, żeby stawiać
pierwsze kroki jako uczestnik obozu i przełamać barierę mówienia po
angielsku. Pomoże w tym doświadczona kadra – wychowawcy-lektorzy
oraz native speaker. Zajęcia będą prowadzone w ciekawej, przystępnej
formie, stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę! Każdy dzień na
obozie przepełniony jest tematycznymi atrakcjami, dzięki czemu dzieci
nie będą miały czasu na nudę i tęsknotę za domem.

PROGRAM  JĘZYKOWY
Program językowy składa się z dwóch elementów:
• lekcji teoretycznych (każda lekcja trwa 45 minut)
• zajęć w terenie

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
• Lekcje w klasach: 10
• Zajęcia w terenie: 10

Nie są to zajęcia znane ze szkolnych ławek, stawiamy na rozmowę i
rozwijanie wyobraźni. Często można spotkać nas podczas lekcji na
świeżym powietrzu.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka
angielskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

ZAJĘCIA W TERENIE I AKTYWNY WYPOCZYNEK
Oprócz opisanych warsztatów, plażowania i kąpieli w morzu na
uczestników czekają wycieczki:

● całodzienny wyjazd do Zoo Charlotta (W cenie wizyta w
zoo. Fokarium i wodne safari dodatkowo płatne na
miejscu.),

● Park Wodny Jan w Darłowie,
● latarnia morska i port w Darłowie
● ognisko z pieczeniem kiełbasek

Poza tym w programie dni tematyczne:

Mały harcerz: dzień pełen przygód i wyzwań. W mniejszych
grupach zbudujemy namiot oraz przygotujemy niezbędne “rzeczy
do przetrwania”. Spakujemy plecak i wyruszymy w podróż po
okolicy. Nasza wszechstronna kadra poprowadzi specjalne zajęcia z
opatrywania ran i skaleczeń. Nie zabraknie także podchodów czy
konkurencji “na tropie zwierząt” wraz z ich naśladowaniem. Co
więcej, grupa stworzy właśną harcerską piosenkę.
Słownictwo związane z lasem, zwierzętami oraz ze zdrowiem.

Mały artysta: poruszymy wyobraźnię oraz podzielimy się mocą
kreatywności. Stworzymy własny komiks oraz będziemy malować
na specjalnie stworzonej ściance z folii. Kreda także pójdzie w ruch,
a powstałe dzieła ubarwią chodniki w naszym ośrodku. Choć o
“siedzeniu w telefonie” nie ma tutaj mowy, to tym razem
wykorzystamy aparat do zabaw grupowych - uwiecznimy śmieszne
miny, utworzony napis czy też będziemy fotografować wskazaną
rzecz w budynku. Korzystając z nadmorskich walorów zbudujemy
twierdzę z piasku oraz będziemy puszczać latawce, które sami
stworzymy!
Słownictwo związane z kolorami oraz czynnościami.

Game Master: W zdrowym ciele, zdrowy duch! Na naszych
uczestników czeka masa konkurencji sportowo-umysłowych.
Zagramy m.in. w zbijaka, 2 flagi, w piłkę oraz zakręcony twister.
Odbędzie się także mini olimpiada, podczas której dzieci w
mniejszych grupach będą walczyć o zwycięstwo, zgodnie z zasadą
zdrowej rywalizacji. Będzie także coś dla miłośników gier
planszowych i krzyżówek. Gra w kalambury po angielsku, także
przestworzy wiele zabawy.
Słownictwo związane ze sportem i aktywnością.

Mały Pirat: Ahoj przygodo! Jak prawdziwi poszukiwacze skarbów,
będziemy rozwiązywać zagadki i odczytywać wskazówki. Zabawa
“treasure hunt” zintegruje grupę oraz zmotywuje do osiągnięcia
celu - czyli odnalezienia skarbu sprytnie ukrytego przez kadrę
obozową. Z kolei podczas gry terenowej scavenger hunt (na plaży
lub w ośrodku) nasi mali zdobywcy będą musieli znaleźć
konkretne rzeczy, dostępne w okolicy (np. muszelki);
Słownictwo związane z otoczeniem oraz przedmiotami.

Dance show: roztańczeni obozowicze, roztańczona kadra :) Każdy z
wychowawców przygotuje z grupą dzieci znany układ taneczny.
Rezultat swojej pracy będą mogli zaprezentować podczas
wieczornego “dance show”. Znajdzie się także czas na karaoke oraz
mini playback show. Zwieńczeniem całości będzie wspólna
dyskoteka.

Przed nami wiele zabawy, a przedstawiony program prezentuje
tylko wybrane aktywności. W zanadrzu mamy także wieczór
filmowy z Misiem Paddingtonem oraz ognisko z kiełbaskami. W
zanadrzu mamy także wieczór filmowy z Misiem Paddingtonem
oraz inne atrakcje. Dzięki wyposażeniu ośrodka w kilka boisk oraz
zielony teren, wiele zajęć i rozrywek można przeprowadzić na
miejscu. Nie zabraknie gimnastyki oraz gry w siatkówkę,
koszykówkę, badminton czy piłkę nożną.
Uwaga! Ze względu na warunki pogodowe, niektóre punkty
programu mogą ulec zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest 100 m od morza na
ogrodzonym terenie pośród sosnowego lasu wydmowego, przy
głównym trakcie spacerowym. Pozwala to na nieograniczone
korzystanie z plaży i atrakcji w centrum miasta. Na terenie ośrodka
znajduje się kompleks boisk sportowych, plac zabaw, świetlica,
sala multimedialna, sale do oraz pracownie do prowadzenia zajęć
dydaktycznych. Zakwaterowanie w budynku hotelowym.
Pokoje 3-5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz oraz w
pokojach typu studio 3+3 lub 2+4 ze wspólną łazienką
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek,
kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.
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WAŻNE INFORMACJE
● Osoby korzystające z transportu zorganizowanego muszą

posiadać ze sobą legitymację szkolną.
● Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do

ośrodka około godziny 17:00
● Adres ośrodka: OW „Diuna” ul. Słowiańska 16, 76-153

Darłówko (Darłówko Wschodnie)
● Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do

godziny 10.00
● Uwaga! obowiązkowy odbiór dzieci przez rodziców lub

osoby  pisemnie upoważnione.

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa - Łódź - Bydgoszcz -
Darłówko.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta.
Na zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed planowaną godziną
odjazdu.

Miejsce zbiórki godzina
odjazdu

orientacyjna
godzina
powrotu

dopłata

Trasa centralna – wyjazd realizowany we wszystkich terminach.
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru.

WARSZAWA
Dworzec Zachodni PKS, st. 11 06:00 20:00 320 PLN

ŁÓDŹ
Dworzec Północny,
ul. Smugowa 26

08:00 18:00 300 PLN

BYDGOSZCZ
Parking pod Halą Łuczniczka,
ul. Toruńska 59

11:30 15:00 280 PLN

DOJAZD Z WROCŁAWIA I POZNANIA – TURNUS 2
(13-21.07.2023). Przejazd busem pod opieką konwojenta.

WROCŁAW
Parking wzdłuż ul. Ślężnej
(róg ul. Kamiennej przy
Wzgórzu Andersa)

06:00 20:00 380 PLN

POZNAŃ
Dworzec Autobusowy przy
CH Avenida ul. S. Matyi 2

09:00 17:00 360 PLN

Uwaga: Korzystając z przejazdu grupowego ATAS, obowiązuje
pełna opłata za transport, nawet w przypadku dojazdu własnego
lub odbioru dziecka w jedną stronę (dotyczy np. wyjazdu z grupą, a
powrotu własnego).
Uwaga: Możliwość powrotu jedynie do tego samego miasta, w
którym wsiadał uczestnik obozu.

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JPD-1 04.07-12.07.2023 2090 PLN

JPD-2 13.07-21.07.2023 2090 PLN

JPD-3 22.07-30.07.2023 2090 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 35, impreza
może zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Organizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą
wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
● 8 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna
● wyżywienie 3 x dziennie plus suchy prowiant na drogę

powrotną; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu
przyjazdu, kończą się śniadaniem i suchym prowiantem
na drogę powrotną

● ognisko z pieczeniem kiełbasek
● opieka ratownika, kadry pedagogicznej (lektorów języka

angielskiego oraz native speakera) oraz opieka medyczna
- pielęgniarka i lekarz

● ubezpieczenie UNIQA: NNW (5000 PLN)
● lekcje nauki języka angielskiego w formie zajęć w salach

oraz zajęć w terenie (20 godzin lekcyjnych)
● materiały dydaktyczne do nauki
● pamiątka z obozu
● bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych
● wycieczki do Parku Wodnego Jan i do Latarni Morskiej w

Darłowie oraz całodzienna wycieczka do Zoo Charlotta
● dyplom potwierdzający udział w zajęciach językowych
● obowiązkowe składki na TFG (Turystyczny Fundusz

Gwarancyjny) i TFP (Turystyczny Fundusz Pomocowy)

DODATKOWE OPŁATY
● 280-380 PLN – przejazd autokarem lub busem (patrz:

rozkład jazdy)

Dodatkowe atrakcje w trakcie wyjazdu do Zoo Charlotta, płatne na
miejscu:

● 10 PLN – fokarium
● 11 PLN – wodne safari

FAKULTATYWNIE
● 200 PLN - dieta bezglutenowa, wegetariańska,

wegańska (osobna dopłata za każdą dietę)
● 80 PLN – ubezpieczenie KR (UWAGA: ubezpieczenie to

nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania
imprezy przez organizatora)

● 80 PLN – pakiet kwarantanna
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