ŁEBA
obozy tematyczne

wiek uczestników: 13–15, 16–18 lat
czas trwania: 12 dni
atrakcje: gry, zabawy, plaża
nad morzem
PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018
Zapraszamy do Łeby gdzie przez całe lato organizowane są imprezy promujące
aktywny wypoczynek na plaży tj. siatkówka plażowa, regat, żeglowanie, nurkowanie,
aerobik i występy taneczne.

 PROGRAM PROGRAM DLA OBOZU „ŁEBSKIE

WAKACJE” I OBOZU „ŁEBA AKTYWNIE”

1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, ok
18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe, wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Narodowego, wędrówka po wydmach, konkurs na Megakarambol:
zbudowanie i wodowanie własnej konstrukcji pływającej, rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość,
turniej piłki plażowej, dla chętnych aquaaerobik, filmomania: noc hitów kinowych,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty żeglarskie, itp.), dyskoteki, konkurs
fryzur i makijażu, wieczór oryginalnych strojów, podchody, konkurs karaoke, wieczór
kabaretowy, wizyta w stadninie koni w Nowęcinie (dla zainteresowanych), wstęp na
rolkowisko (dla chętnych) – konieczne własne rolki i ochraniacze.
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU „ŁEBA

AKTYWNIE”

kajaki i rowerki wodne nad Jeziorem Sarbsko, tor gokartowy: szkolenie, trening, wyścigi
(2jazdy), zajęcia teoretyczne: budowa kartów, specyfika toru. Techniki jazdy, zasady bezpieczeństwa, zajęcia praktyczne: trening i zabawa, power park Łeba – zabawa w parku
linowym z instruktorami, paintball i ścianka wspinaczkowa, tyrolka: zjazd na linie 120m
w uprzęży asekuracyjnej oraz skok wahadłowy w kasku.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. „FREGATA” (www.ow-fregata.pl) ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standardzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na miejscu
znajduje się stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala dyskotekowa (ze światłami),
kawiarenka, sklepik, salka bilardowa, cymbergaje, tenis stołowy oraz wypożyczalnia
rowerów. Do dyspozycji są również boiska do koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej,
plac zabaw.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser. Śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek
– ciepła kolacja (w wypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food),
ostatni – śniadanie i suchy prowiant na drogę powrotną.

• wycieczka do Sea Parku: fokarium, oceanarium 3D z kinem 5D, muzeum marynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park miniatur latarni morskich, galeon i park
zręcznościowy – 53 PLN
• rejs statkiem: rejs statkiem po morzu Bałtyckimi (z portu w Łebie do latarni morskiej
lub w okolice wydm ruchomych) – 25 PLN
• adventure Golf Park: pole do minigolfa z torami typu adventure – 20 PLN
• bilard, piłkarzyki, cymbergaje – ok. 2 PLN/gra
• wypożyczenie roweru – ok. 20 PLN/dzień (wymagane zebranie grupy)
• wstęp do Dinoparku – 33 PLN

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA (dobrowolne, zalecamy wykupienie): Łebskie wakacje – 65 PLN, Łeba aktywnie – 75 PLN. Deklaracja zakupu
ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg (bagaż główny i podręczna torba). Bagaż opisać imieniem i nazwiskiem
• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z filtrem
UV, nakrycie głowy
• proponowane kieszonkowe ok. 130 PLN
• na torze gokartowym zapewniamy: kombinezon, certyfikowany kask, kołnierz asekuracyjny

 TRANSPORT
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:00.
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o bieżący
kontakt w dniu przyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. 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

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY
Katowice

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku
Krakowa)
Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofiar
Katynia (w kierunku Wrocławia).

06:30 20:30 180 PLN

Łódź

Hipermarket E. Leclerc, ul. Inflancka 45, przy stacji paliw
Leclerc.

10:15 18:00 150 PLN

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

Warszawa

08:00 20:00 150 PLN

• 11 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie, deser i suchy
prowiant na drogę powrotną)
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu
• opieka wychowawcza, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie NNW TUiR AXA (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN

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

Bydgoszcz

Parking TESCO, Toruńska 101
UWAGA: tylko II i III turnusie

13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk

Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma
Powrót: Stacja Lotos, Odyseusza 18

15:00 13:00 120 PLN

 DODATKOWE OPŁATY

Poznań

Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5, przy
McDonalds.

12:30 13:30 150 PLN

• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta wyjazdowego
• za specjalną dietę uczestnika (bezglutenowa, wegetariańska) – 190 PLN

Wrocław

McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 63

08:00 18:00 180 PLN

TURNUSY I CENY

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• warsztaty taneczne (1 i 2 turnus): 7 spotkań po 1,5 godz., podstawy tańców
latynoskich: samby, zumby i amerykańskiego jive’a oraz videoclip dance – tańca teledyskowego: hip-hop, r&b, jazz, salsa, funky – 120 PLN
• warsztaty taneczne prowadzone przez finalistę You Can dance Mikołajem Strzyżem
(program łebskie wakacje 3 i 4 turnus) – 300 PLN

Impreza organizowana przez BTA Kompas

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

POP-CŁ-1
POP-CŁ-2
POP-CŁ-3
POP-CŁ-4

www.atas.pl
www.atas.pl

25.06–06.07.2018
07.07–18.07.2018
19.07–30.07.2018
31.07–11.08.2018

ŁEBSKIE WAKACJE
1649 PLN
1649 PLN
1649 PLN
1649 PLN

ŁEBA AKTYWNIE
1779 PLN
1779 PLN
1779 PLN
1779 PLN

OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA 45

