USTKA
obozy tematyczne

wiek uczestników: 13–17 lat
czas trwania: 12 dni
atrakcje: aquapark, kręgle, dyskoteki
PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018

Ustka jedno z najpopularniejszych wśród młodzieży miast nadmorskich. Portowy
klimat oraz uzdrowisko z kąpieliskiem morskim sprawiają, że czas tutaj spędzony to
cudowne chwile.

 PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Ustki w zależności od trasy, ok.
godziny 18:00–19:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i wycieczki wspólne dla wszystkich:
Wycieczka do bunkrów i umocnień Twierdzy Ustka – bunkry ukryte są w wydmach
między portem a plażą, Muzeum Minerałów zobaczyć m.in. kolekcję amonitów, szkielet
i jajo dinozaura, kolekcję muszli i pokaźne zbiory kryształów – min. jeden z największych
kryształów górskich. mocnień. Wycieczka do doliny Charlotty – Dolina Charlotty
z ZOO Wodnym Safari i Fokarium – odbędziemy fantastyczny rejs łodzią, która zabiera
uczestników w podróż dookoła świata. Tematyczne wysepki: Afryka, Ameryka Płd.
i Australia zamieszkałe są m.in. przez: kangury, zebry, makaki japońskie, itp. Obejrzymy też jedno z największych w Polsce fokariów, w którym dzięki specjalnym szybom
można obserwać foki także pod wodą. Wstęp do nowo otwartego Aquaparku i kręgielni Lubicz. Rejs statkiem. Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych
na terenie Ustki m.in. (w zależności od terminu): koncerty, kabarety, regaty żeglarskie,
turniej piłki plażowej, występy teatrów i iluzjonistów, Projekt Plaża, dyskoteki pod
chmurką, plażowanie i kąpiele w morzu, gry, zabawy i konkursy plażowe. Rozgrywki
sportowe: koszykówka, kometka, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, dla
chętnych aquaaerobik. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNY „USTKA AKTYWNIE” 13–17 lat
Obóz dla młodzieży, która chce spędzić wakacje aktywnie i sportowo. Siatkówka: treningi i rozgrywki sportowe na boisku zaprzyjaźnionego OSiR-u, pod okiem instruktora.
Młodzi siatkarze będą trenowali wszystkie elementy sztuki siatkarskiej. Uzupełnieniem
treningów będą wykłady teoretyczne i quiz o piłce siatkowej. Najlepszy kibic pod
słońcem: przygotujemy biało-czerwone stroje, nauczymy się zabaw, okrzyków i piosenek śpiewanych na trybunach, słowem pokażemy, dlaczego polscy kibice siatkówki
są najlepsi na świecie. Siatkówka plażowa: rozgrywki sportowe na piasku. Kręgle:
weźmiemy udział w obozowym turnieju. Fitness i zumba: doświadczona instruktorka
fitness poprowadzi ciekawe zajęcia sprawi, że niejedna z Was zakocha się w tym sporcie.
Bilardowe ABC: zapoznanie z ogólnymi zasadami gry w bilard! Rozgrywki tenisa
stołowego – wprowadzenie piłki do gry (serwis), prawidłowy odbiór, wymiana piłek.
Wyjaśnimy pojęcia set, gra na przewagi. Style trzymania rakietki – shakehand i penhold.
PROGRAM OBOZU ALL 4 FUN 14–17 lat
Obóz dla młodzieży – sport, integracja oraz imprezy. Havaiian Party: impreza w hawajskim stylu! Koszulki w stylu „bahama” oraz naszyjniki z kwiatów mile widziane. Elegant
Party: na czerwony dywan zapraszamy panów w muchach i krawatach, a panie w eleganckich sukniach! Impreza prawdziwych gwiazd. Miasto imprez: w Ustce codziennie
coś się dzieje! Koncerty, „Dni Morza”, „Bursztynowe Regaty” oraz wiele innych. Każdy,
kto będzie miał ochotę zobaczyć i poczuć pozytywne emocje na własnej skórze – ruszy
z nami w miasto! Disco time: odwiedzimy najsłynniejsze nadmorskie dyskoteki.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. Niezapominajka (ul. Rybacka 2a, 76-270 Ustka). Obiekt o bardzo dobrym standardzie, na wydmie wśród sosnowego lasu ok. 350 m od plaży i centrum miasta. Teren
ośrodka (2,5 ha) ogrodzony i bezpieczny. Na terenie znajdują się: stołówka, kawiarnia
i sala kinowa z multimediami, bilard, gry zręcznościowe, miejsce do organizowania
ognisk i grillowania, dwa boiska do siatkówki plażowej, boiska do Beach Soccera, koszykówki, kometki, sala rekreacyjna wyposażona w stoły do ping-ponga, piłkarzyki, gry
planszowe i inne. Zaraz obok został uruchomiony w 2015 r. Park Wodny z wieloma basenami, zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji. Pokoje 2–4-osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.
Pierwszy posiłek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie i suchy prowiant na drogę powrotną.

46 OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•

11 noclegów w pokojach z łazienkami
wyżywienie 3 posiłki dziennie, deser i suchy prowiant na drogę powrotną
program, wstęp do Aquaparku i kręgielni Lubicz, wycieczka do Doliny Charlotty
opieka wychowawcza, ratownicza i medyczna
ubezpieczenie NNW TUiR AXA (do 5000 PLN)
składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN

 DODATKOWE OPŁATY
• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta wyjazdowego

 FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• bilard, piłkarzyki – ok. 2 PLN/gra
• park linowy „Na Wydmie” – 15-25 PLN
• wstęp do Parku Wodnego w Ustce – ok. 15 PLN/h
 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA (dobrowolne, zalecamy wykupienie) – 70 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
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z filtrem UV

 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
Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku Krakowa)
Katowice Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofiar Katynia 06:30 20:30 180 PLN
(w kierunku Wrocławia)
Łódź

Hipermarket E. Leclerc, ul. Inflancka 45, przy stacji paliw Leclerc 10:15 18:00 150 PLN

Poznań

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

12:30 13:30 150 PLN

Warszawa

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

08:00 20:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH
Bydgoszcz

Parking TESCO, Toruńska 101

13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk

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

15:00 13:00 120 PLN

Wrocław

McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 63

08:00 18:00 180 PLN

TURNUSY I CENY
POP-CU-1
POP-CU-2

www.atas.pl

07.07–18.07.2018
19.07–30.07.2018

USTKA AKTYWNIE
1669 PLN
1669 PLN

USTKA ALL 4 FUN
1669 PLN
1669 PLN

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

