WĘGORZEWO
kolonia i obóz siedem przygód

wiek uczestników: 10–14, 13–18 lat
czas trwania: 14 dni
atrakcje: Park Wodny Tropicana,
paintball, żagle, strzelectwo
nad jeziorem
Zapraszamy do Węgorzewa! Przygotowaliśmy dla Was 7 bloków fascynujących zajęć,
z których każdy zajmuje program całego dnia. Oprócz tego: zajęcia sportowe, plastyczne, dyskoteki i moc fascynujących rozrywek.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad lub suchy prowiant (całodniowe
zajęcia w terenie), kolacja w stołówce.

 PROGRAM

• 13 noclegów i wyżywienie 3 posiłki dziennie
• program, opieka wychowawców i opieka żeglarska
• ubezpieczenie AXA NNW na kwotę 10 000 PLN

KOLONIA 7 PRZYGÓD 10–14 lat: wycieczki: Mikołojki, Wilczy Szaniec, przygoda:
żagle, paintball, strzelectwo, wodne szaleństwo, laboratorium, survival, latawce.
OBÓZ 7 PRZYGÓD 13–18 lat: wycieczki: Mikołajki, Wilczy Szaniec, przygoda: żagle,
paintball, strzelectwo, rowery, park linowy, kajaki, nurkowanie lub wodne szaleństwo.
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Węgorzewa, w zależności od
trasy ok. godz. 16:00-21:00 zakwaterowanie, obiad lub obiadokolacja, nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu:
• wycieczka do Mikołajek – zwiedzanie wioski żeglarskiej i starego miasta, wizyta
w Parku Dzikich Zwierząt oraz w Parku Wodnym „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski
• wycieczka do Wilczego Szańca – zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w Gierłoży
• przygoda – żeglarstwo: omówienie zasad bezpieczeństwa na jachcie i użycia
sprzętu ratunkowego. Po krótkim szkoleniu, wypłynięcie na całodniowy rejs przez
jeziora Święcajty, Bodma, Mamry i Przystań. Posiłek przy plaży, wieczorem ognisko
• przygoda – paintball: przeprawa tratwą na bezludną wyspę. Tam na 20 ha terenu,
odciętego wodą od lądu. Na początku szkolenie z zasad bezpieczeństwa i obsługi
sprzętu przez instruktorów. Następnie przeżyjecie prawdziwą wojnę na kulki z farbą
• przygoda – strzelectwo: m.in. wiatrówki, łuki, proce, repliki karabinów i pistoletów.
Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. Wieczorem dyskoteka
• przygoda – wodne szaleństwo: olimpiada wodna na plaży. Zabawy i konkursy,
a także przejażdżki motorówką i na „bananie”
• przygoda – laboratorium: ciekawe i widowiskowe eksperymenty, które wykonacie
samodzielnie. Będziecie eksperymentować z ogniem, wodą i powietrzem. Wszystko
pod czujnym okiem kadry
• przygoda – survival: sztuka przetrwania i orienteering. W lesie zbudujemy szałas,
rozpalimy ognisko bez użycia zapałek. Nauczymy się korzystać z mapy i kompasu
• przygoda – latawce: budowa i ozdabianie latawców tak, aby swoje umiejętności
mogli wykorzystać zarówno utalentowani technicznie jak i plastycznie
• przygoda – rowery: rano wyjedziecie na 40 km rajd dookoła jezior Mamry, Święcajty
i Harsz. Posiłek zjecie w porcie Sztynort i wrócicie do ośrodka
• przygoda – park linowy: będziecie chodzić po mostach linowych, zjeżdżać zjazdem
tyrolskim czy skacząc na wahadle wewnątrz komory śluzy. Zostaniecie wyposażeni
w profesjonalny sprzęt
• przygoda – kajaki: spływ rzeką Sapiną. Przepłyniecie przez jeziora Kruklin, Patelnia,
Gołdopiwo. W trakcie spływu piknik. Wieczorem powrót do naszego portu
• przygoda – nurkowanie: zajęcia „pierwszy krok” – zapoznanie się ze sprzętem, zasadami bezpieczeństwa, podstawową teorią. Każdy z nas założy kompletny strój, sprzęt
i zanurkuje z instruktorem.
UWAGA! Bez dodatkowych opłat można zamienić przygodę: nurkowanie na wodne szaleństwo: przejażdżka motorówką, na „bananie” oraz na kole holowanym za motorówką.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w związku z pogodą. Dotyczy
w szczególności programu realizowanego na wodzie.
14 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Kolonia 10–14 lat zakwaterowanie: Ośrodek Szkoleniowy „Róża Wiatrów” ul. Wodociągowa 1, 11-600 Węgorzewo. Położony jest na obrzeżach Węgorzewa, nad samym
jeziorem Święcajty.
Kolonia 10–14 lat i obóz 13–18 lat zakwaterowanie:
• Ośrodek Szkoleniowy „Róża Wiatrów” zakwaterowanie w domkach kempingowych 6-osobowych (łóżko, pościel). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
• Namioty wojskowe typu NS 6–8-osobowe. Organizator zapewnia łóżko, materac,
zamykaną skrzynię na rzeczy. Namioty posiadają drewnianą podłogę. Łazienki w pawilonie sanitarnym. Uczestnicy muszą posiadać własny śpiwór oraz kłódkę do skrzyni
na rzeczy.

50 OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 PLN
• jazda quadem: pakiet podstawowy (QD1) szkolenie wstępne, zajęcia na torze, czas
około 2 h/grupę – 95 PLN
• jazda quadem: pakiet premium (QD3) pakiet podstawowy, dodatkowe 2 godz zajęć
grupowych na torze, jazda w zespole z instruktorem, gdzie poznasz tajniki pokonywania wymagających przeszkód terenowych – 295 PLN
Dodatkowo dla grupy obozowej 13–18 lat
• szkolenie na sternika motorowodnego: koszt kursu przy zawieraniu umowy – 385
PLN Opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów – 125 PLN, bez zniżki 250 PLN), opłata
za patent (ze zniżką 25 PLN, bez zniżki 50 PLN)
Uwaga: zajęcia fakultatywne mogą odbywać się kosztem zajęć podstawowych.
 DODATKOWE UBEZPIECZENIE
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 59 PLN

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolenej
• uczestnicy zakwaterowani w namiotach muszą posiadać własny śpiwór oraz własną
kłódkę do zamykania skrzyni na rzeczy
• możliwa dieta: wegetariańska, wegańska, bezglutenową
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utopienie lub kradzież
sprzętu elektronicznego. Uczestnik zabiera przedmioty na własną odpowiedzialność

 TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do ośrodka „Róża Wiatrów” ul. Wodociągowa 1,
11-600 Węgorzewo na godz. 17:00 pierwszego dnia i odbiór o godz. 10:00 ostatniego dnia.
Dojazd zorganizowany: PKP + autokar z pilotem. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki
ok. 15 min. przed planowaną godziną odjazdu. Rozkład jazdy na www.atas.pl
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH
Miejscowość

Warszawa
Łodź

Poznań
Gdańsk

Wrocław
Katowice
Kraków

Szczecin

Olsztyn

Dopłata

130 PLN

190 PLN

190 PLN

200 PLN

100 PLN

TURNUSY I CENY
POP-RWP-1
POP-RWP-2
POP-RWP-3
POP-RWP-4
POP-RWP-5
POP-RWP-6
POP-RWP-7

24.06 – 07.07.2018
08.07 – 21.07.2018
22.07 – 04.08.2018
05.08 – 18.08.2018
19.08 – 01.09.2018
19.08 – 25.08.2018*
26.08 – 01.09.2018*

Domki
2095 PLN
2095 PLN
2095 PLN
2095 PLN
2095 PLN
1095 PLN
1095 PLN

Namioty NS#
1695 PLN
1695 PLN
1695 PLN
1695 PLN
1695 PLN
895 PLN
895 PLN

* turnus 7 dniowy – program będzie realizowany w ograniczonym zakresie, # namioty dostępne tylko dla grupy
wiekowej 13–18 lat

www.atas.pl

Impreza organizowana przez Różę Wiatrów

