ZAKOPANE
obozy tematyczne

wiek uczestników: 12–15, 16–18 lat
czas trwania: 11 dni
atrakcje: park wodny Tatralandia,
park linowy
góry
PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018
Stolica polskich Tatr Zakopane zaprasza nie tylko na górskie wędrówki, ale również na
kąpiele w ciepłych źródłach.

 PROGRAM

Obóz Zakopane jakiego nie znacie
i Obóz Graﬃ Camp

1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych,
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja programu:
Szaleństwo w parku wodnym „Tatralandia”: jeden z największych i najpopularniejszych parków wodnych w Europie Środkowej. 14 basenów termalnych z krystalicznie
czystą wodą. Czeka na was 21 unikalnych zjeżdżalni, wodne huśtawki, sztuczny deszcz,
wodne wulkany, powietrzne leżaki i gejzery! Kręgle: obozowa rywalizacja na prawdziwej,
pięciotorowej, profesjonalnej kręgielni! Park linowy: wysokościowy system platform
i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub palach, składające się z mostów,
kładek, belek, pętli, siatek i różnego rodzaju zjazdów na drabince. Uczestnicy przed wejściem do parku zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże,
karabinki, rolkę, kask) i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Nad bezpieczeństwem
uczestników zabawy czuwają doświadczeni instruktorzy. Zawody z pistoletami ASG:
czyli wiatrówkami na plastikowe kulki. Zawody rozgrywane są w formie strzelnicy i polegają na trafianiu w tarcze. Gubałówka oraz zwiedzanie Zakopanego: spacer grzbietem
Gubałówki do Butorowego Wierchu (piękna panorama Zakopanego i Tatr), piesze
zejście na dół. Spacer po Krupówkach. Filmomania i kino letnie: wieczorna impreza
plenerowa „noc hitów kinowych” (seans na świeżym powietrzu na Polach Krupowych).
Gra terenowa: zespół, który jako pierwszy zrealizuje zakręcone zadania z pewnością
będzie zadowolony z nagrody. Mapy w dłoń i ruszamy w teren. Gry i zabawy: rozgrywki
ping-pongowe, korzystanie z boisk sportowych. Ponadto gry, konkursy, quizy, wieczór
kabaretowy, konkurs karaoke, podchody, dyskoteki, wieczorne ognisko lub grill.
11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

  PROGR AM

do obozu Graffiti Camp

Dla osób które chciałyby spróbować swoich sił w miejskiej sztuce graffiti. Warsztaty
z grafficiarzami – odpowiemy sobie na pytania m.in. Graffiti to sztuka czy wandalizm,
czym jest graffiti, a czym street art. Dowiecie się w jakich miejscach bezpiecznie malować.
Jakie techniki wykorzystywane są do malowania graffiti oraz poznacie najlepszych artystów z kraju i ze świata. Namaluj swoje imię – nauczysz się jak projektować litery oraz
układać je. Szablon, element Street Art – wspólnie zapoznacie się z techniką szablonową. Nauczycie się wycinać ciekawe wzory, by później przekonać się jak niesamowity
efekt uzyskamy na ścianie. Tworzenie muralu – na specjalnie przygotowanej do tego
ścianie będziecie mieli okazję namalować własne graffiti z wykorzystaniem róznego
rodzaju farb i technik malarskich. To wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów
– grafficiarzy oraz w specjalnych maskach i ochronnych rękawiczkach.

• wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego (wymagane odpowiednie buty)
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
• PAKIET ZAKOPIAŃSKIE BASENY: dwa kąpieliska termalne w Zakopanym (Antałówce i
Szymoszkowa) – 60 PLN
• PAKIET ACTIV MAX: Slackline- utrzymanie równowagi chodząc po specjalnej taśmie.
Ścianka wspinaczkowa, paintball- strzelanie do celu kulkami z farbą. Zorbing (kula)
– zabawa polega na „chodzeniu” w przezroczystej kuli o średnicy 2 m. Przejażdżka
samochodem terenowym 4x4 – przejażdżka jako pasażer po specjalnej wybranej
trasie – 130 PLN
• Góralska potańcówka: pokaz i nauka tańca, konkurs tańca (realizowane przy min.
10 os.) – 35 PLN/os.
• Escape room: ucieczkę z niezwykłego pokoju. Macie 1 godzinę, aby popróbować
swoich sił i razem z grupą wydostać się z tego tajemniczego pomieszczenia. Ucieczka
dotyczy jednej wybranej tematyki: „Alicja w krainie cudów” i „Ucieczka ze Shawshank” – wybór tematyki nastąpi na miejscu, wymagane min. 6 osób – 20 PLN
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA: 70 PLN

  WA ŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• należy zabrać ze sobą: paszport lub dowód osobisty
• wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze
nie przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Bagaż należy
opisać imieniem i nazwiskiem
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• zabierz ze sobą: buty za kostkę na wycieczki górskie, ciepły sweter, kurtkę nieprzemakalną, mały plecak, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy

  TR ANSPORT
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:30.
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o bieżący
kontakt w dniu przyjazdu w związku z możliwymi opóźnieniami autokarów na trasie.
Dojazd autokarem: Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w wypadku
małej liczby uczestników z danego miasta. Wyjazd z innych miast na www.atas.pl.
Miejscowość

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Dom Wczasowy „Olcza” w Zakopanem- Olczy, nowo otwarty ośrodek, oferuje zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami, część z balkonami. Do
dyspozycji uczestników: duża jadalnia, świetlica – sala dyskotekowa, bilard, piłkarzyki
i ping-pong. Wokół budynku teren rekreacyjny. Niedaleko obiektu sklep spożywczy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek –
kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant.

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku Krakowa)
Katowice Powrót: Mc Doland’s, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofiar Katynia 14:30 13:00 130 PLN
(w kierunku Wrocławia)

Łódź

Hipermarket Carrefour, ul. Kolumny 6/36

11:00 16:30 150 PLN

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE

Warszawa

Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej
Powrót: Pl. Bankowy

09:00 18:15 150 PLN

• 10 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną)
• opieka kadry pedagogicznej i przewodnika
• wycieczka autokarowa na Słowację i bilety wstępu do TATRALANDII (wymagany
paszport lub dowód osobisty)
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu, zabawę w parku linowym ADVENTURE,
kręgle – turniej, zawody z pistoletami ASG

Wrocław

McDonald przy stacji BP (prawa strona), obok salonu BMW
ul. Karkonoska 61 przy trasie wylotowej na Kudowę

12:00 15:30 150 PLN

42 KRAJOWE – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Kraków

Park Handlowy Zakopianka przed wejściem do CARREFOUR 16:30 11:30 130 PLN
od ul. Zakopiańskiej 62

TURNUSY I CENY
POP-CZP-1 06.07–16.07.2018
POP-CZP-2 28.07–07.08.2018

www.atas.pl

ZAKOPANE JAKIEGO NIE ZNACIE GRAFFITI CAMP
1629 PLN
1779 PLN
1629 PLN
1779 PLN

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

