
      DARŁÓWKO
                          kolonie i obóz nad morzem

Darłówko to miejscowość położona w czystej nadmorskiej okolicy, z dużym kąpieliskiem i  szeroką
czystą plażą. Wody Bałtyku w tym rejonie zaliczane są do najczystszych na całym wybrzeżu.  Zdrowy
nadmorski  mikroklimat  sprawia,  że  jest  to  jedna  z  najczęściej  wybieranych  miejscowości  gdzie
organizuje się wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zakwaterowanie [www.gniewko.darlowo.pl]
Ośrodek położony jest na ogrodzonym, bezpiecznym terenie w odległości 50m od morza. Obiekt posiada
pięć budynków mieszkalnych, z pokojami 3,4,5,6 osobowymi z łazienkami, wyposażone w stoliki, szafę
na  ubrania.  Na  terenie:  nowoczesny  kryty  basen,  gabinety  rehabilitacyjne,  stołówka,  świetlice  ze
sprzętem RTV i salą dyskotekową, sale ćwiczeń. Na terenie ośrodka znajduje się również boisko do
siatki, piłki nożnej, koszykówki, plac zabaw oraz miejsce na ognisko.   

Wyżywienie 
Obiekt posiada własną stołówkę gdzie serwuje smaczne śniadania, obiady + podwieczorek, kolacje. 

   
            

   7 - 19 lipca 2018

    cena: 1.730,-zł

świadczenia:
przejazd autokarem na  trasie  Łódź-Darłówko-Łódź,  zakwaterownie w  ośrodku  kolonijnym,
wyżywienie 3  x dziennie  + podwieczorek,  Kadra:  kierownik  pedagogiczny,  opieka wychowawców,
pielęgniarka 24h, opieka lekarska codziennie w wyznaczonych godzinach oraz na telefon, ratownik na
basenie,  ratownik  WOPR  na  plaży,  rehabilitanci,  leki pierwszej  pomocy,  ubezpieczenie NNW,
Program sportowo-rekreacyjny, dyskoteki, ognisko z kiełbaskami, 2 wycieczki autokarowe, piesze, 5 x
korzystanie z basenu krytego, 5 x  inhalacje solankowe, 5 x  gimnastyka korekcyjna z rehabilitantką,
podatek vat marża. 
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PROGRAM  POBYTU

1 dzień

zbiórka  w  Łodzi,  parking  centrum  handlowe  M1. Przejazd  do  Darłówka  w/g  ustalonej  trasy
przejazdu, zakwaterowanie w pokojach. Spotkanie organizacyjne: podział na grupy, przedstawienie
wychowawców. Pierwszym świadczeniem jest ciepła kolacja w dniu przyjazdu.

2–12 dzień  
  każdego dnia posiłki: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja 

w trakcie całodziennej wycieczki (śniadanie + suchy prowiant, obiadokolacja)

 plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika WOPR 
 gry terenowe, plażowe zabawy zespołowe, turnieje, gry i konkursy
 dyskoteki i zajęcia wieczorne
 rozgrywki sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka
 neptunalia czyli chrzest morski z "okrutnym" Neptunem
 ognisko z programem integracyjnym i pieczeniem kiełbasek
 wycieczka autokarowa do Darłowa
 wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy 

 wycieczka do elektrowni wiatrowej – przyjrzymy się z bliska najwyższym w tej części
Europy  wiatrakom  i  dowiemy  się,  jak  funkcjonują  generatory  prądu  i  farma  wiatrowa
[możliwe tylko przy korzystnych warunkach atmosferycznych]

 rejs statkiem wycieczkowym po morzu z portu w Darłówku
 5 x zajęcia na basenie hotelowym [kryty basen] 
 5 x zdrowotne inhalacje 
 5 x gimnastyka korekcyjna z rehabilitantką [30 minut]

13 dzień

śniadanie + suchy prowiant na drogę, wyjazd w kierunku Łodzi, przyjazd w miejsce wyjazdowe do
Łodzi.

 ośrodek sprawdzony przez organizatora. Impreza zatwierdzona w Kuratorium Ośw. i Wych.
 o  ilości  i  intensywności  zajęć  będą  decydowali  wychowawcy  w  zależności  od  warunków

pogodowych i kondycji Uczestników podczas trwania kolonii.
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