
           ŁEBA
                          kolonie i obóz nad morzem

Łeba to  jedną z  najbardziej  urokliwych i  najchętniej  odwiedzanych miejscowości  nadmorskich  nad
Bałtykiem.  Charakterystyczna szeroka plaża,  czystość  nadmorskiego  lasu i  doskonała  infrastruktura
pozwalają  na  przyjemny wypoczynek.   Zdrowy nadmorski  mikroklimat  sprawia,  że  jest  to  jedna  z
najczęściej wybieranych miejscowości gdzie organizuje się wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zakwaterowanie [www.anialeba.pl]
Ośrodek położony na obszarze 2,5 ha pomiędzy dwoma jeziorami: Sarbsko i Łebsko na ogrodzonym,
bezpiecznym terenie  w cichej  cześci  Łeby.  Obiekt  posiada budynki  mieszkalne,  z  pokojami  3,4,5,6
osobowymi z łazienkami, wyposażone w stoliki, szafę na ubrania. Na terenie: boiska do siatkówki, piłki
nożnej, koszykówki,  tenisa, badmintona, dwa tory do kręgli zewnętrznych. Znajdziemy również trzy
drewniane altanki, sale świetlicowe. W budynku głównym sala z TV, dvd, ekranem i rzutnikiem.

Wyżywienie smaczne śniadania [bufet], obiady + podwieczorek, kolacje [bufet]. 

   23 czerwca - 5 lipca 2018

GRUPA FUN & SPORT 1.680,-zł
GRUPA KUCHENNE ABC 1.720,-zł

GRUPA KREATYWNA 1.720,-zł

            świadczenia:
przejazd autokarem na  trasie  Warszawa-Łódź-Łeba-Łódź-Warszawa,  zakwaterowanie w  ośrodku
kolonijnym, wyżywienie 3 x dziennie + podwieczorek [śniadania i kolacje w formie bufetu],  Kadra:
kierownik  pedagogiczny,  opieka  wychowawców,  pielęgniarka  24h,  ratownik  WOPR  na  plaży,  leki
pierwszej  pomocy,  ubezpieczenie NNW,  Program sportowo-rekreacyjny,  dyskoteki,  ognisko  z
kiełbaskami, 2 wycieczki autokarowe, piesze,  podatek vat marża. 
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PROGRAM  POBYTU

1 dzień
zbiórki  w miejscach wyjazdowych: Warszawa godz.7.30, Grodzisk Mazowiecki godz.8.00, Łódź
godz.9.30,  przejazd autokarem na  trasie  Warszawa/Łódź  -  Łeba,  zakwaterowanie w  ośrodku
kolonijnym,  obiadokolacja,  pierwszy  spacer  po  Łebie.  Spotkanie  organizacyjne  wychowawców  z
grupami.

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

         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
 konkurs zamki na piaski
 dyskoteki i zajęcia wieczorne
 turniej gier i zabaw dziwnych i niecodziennych
 mokra bitwa balonowa
 gra terenowa świetlik
 gra miejska tzw. street-game
 ognisko z kiełbaskami
 lampiony do nieba – wieczorna zabawa 

 wycieczka autokarowa do  SEA PARK SARBSK
Jest to pierwszy w Polsce Park związany tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, a także z
historią  i  kulturą  regionu  Pomorza.  Do  atrakcji  parku  należy  największe  w  Polsce  Fokarium
(baseny z fokami szarymi i kotikami południowoamerykańskimi), Oceanarium Prehistoryczne 3D,
Muzeum Marynistyczne,  Park  Makiet  zwierząt  morskich  i  park  miniatur  latarni  morskich,  park
zręcznościowo-linowy małego Pirata,  Gaj Małego Pirata na Galeonie Wodnik,  Woliery z ptakami
strefy przybrzeżnej, Wrak na wspak, kolejka Pirata, plac zabaw „Podwodna Przygoda”.

 wycieczka autokarowa do  SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Jest to wycieczka do parku na ruchome wydmy, gdzie zobaczysz największą piaszczystą pustynię w
Środkowej Europie. Słynne Ruchome Wydmy, które wiatr przesypuje, co rok o kilka metrów są
jedną z największych atrakcji przyrodniczych nad Polskim Bałtykiem.
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PROGRAM – FUN & SPORT 

- Koszykówka – żonglerka i kozłowanie, nauka podań, chwytów i rzutów, zapoznanie z przepisami
- Siatkówka – nauka odbić piłki, zagrywka, przyjęcie, zapoznanie z przepisami
- Piłka nożna – prowadzenie piłki, nauka podań, przyjęć, strzału na bramkę, zapoznanie z przepisami
- Tenis stołowy – ćwiczenia z rakietką i piłeczką, poruszanie się przy stole, nauka serwisu, uderzenia z

forhendu i bekhendu
- Ringo i freezby – nauka rzutów i chwytów- Badminton i Bule
- Strzelectwo: łuki i proce

PROGRAM - KULINARNE ABC

- Fartuch mistrza i Zeszyt z przepisami – ozdabiamy fartuch
kucharski i zeszyt z przepisami                                     

- Zasady obowiazujące w kuchni
- Gofry – słodkie, chrupkie, udekorowane chrupiące, słodziutkie, pięknie ozdobione, kto nie lubi gofrów!
- Kisiel – przygotujemy pyszny kisiel z owocami lub bitą śmietaną, każdy udekoruje go jak chce
- Ciasteczka i babeczki dla łasucha – pyszne ciastka z powidłami, posypkami 
- Sałatki  Babci Beatki
- Lubimy grillować, czyli co i jak da się ugrillować
- Jak gotować dobre zupy ? Przygotujemy 2,3 najpopularniejsze zupy
- Kuchnia na wesoło - jemy pałeczkami chińskimi, obieranie ziemniaków na czas itp.
- Kulinarne podróże – pierogi, włoska pizza, sushi, tortilla
- Koktajle zdrowe napoje
- Festiwal kanapek – tworzymy smaczne kanapki z dodatkami

PROGRAM - KREATWNY

- Scrapbooking – tworzenie kartek wakacyjnych z wykorzystaniem kartek, muszli, kartonów, piasku
- Paint Mug – malowany kubek
- Robo Recykling – budowanie z materiałów recyklingowych wakacyjnych robotów
- Świat Domina – pokój pełen klocków domina, to dobry pomysł na brzydką pogodę. A do tego czeka

nas specjalne zadanie od Maloka Travel !
- Odjazdowe okulary ! Stwórz i udekoruj swoje jedyne, niepowtarzalne okulary ! 
- Fabryka rzemyka/koralika – zapleciemy sznurki, rzemyki i dodamy ozdoby oraz koraliki.

13 dzień

śniadanie + suchy prowiant na drogę, wyjazd w kierunku Łodzi,  przyjazd w miejsca wyjazdowe do
Łodzi, Grodziska Mazowieckiego i Warszawy.

 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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