
 PODDĄBIE
                        kolonia i obóz nad morzem

Poddąbie k/Rowów to jedna z najpiękniejszych w Polsce miejscowości nad Morzem
Bałtyckim. Poddąbie jest dużą polaną bezpośrednio położoną nad samym morzem, otoczoną

lasami. Dodatkowym jej atutem jest szeroka i czysta plaża. Przy głównej ulicy Poddąbia znajdują
się liczne sezonowe sklepiki, lodziarnie i punkty gstronomiczne.

         Zakwaterowanie
Nowoczesny, ośrodek wypoczynkowy położony 200 metrów od plaży. Pokoje 3-5 os. z łazienkami
wyposażone w stolik, krzesła i szafę na ubrania. Na terenie obiektu kompleks 3 boisk sportowych
do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki. Dodatkowo dwa place zabaw, miejsce ogniskowe, duża
altana. W budynku 3 sale do zajęć świetlicowych, wyposażone w sprzęt Hi-Fi, dvd, stoły do ping

ponga, bilard. 
 

       11-23 lipca 2019

 cena: 1.750,-zł

  
   KUCHENNE ABC              REKREACJA            AKTYWNA PRZYGODA

   
   

       

                
świadczenia:

przejazd autokarem na trasie Warszawa/Łódź - Poddąbie - Łódź/Warszawa, zakwaterownie w ośrodku 
kolonijnym w Poddąbiu, wyżywienie 3 x dziennie + podwieczorek, Kadra:kierownik pedagogiczny, opieka 
wychowawców, instruktorzy, ratownik na plaży, pielęgniarka, ubezpieczenie NNW, Program kulturalno-
oświatowy i sportowo-rekreacyjny, dyskoteki, ognisko, podatek vat marża 
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 PROGRAM  POBYTU

1 dzień zbiórka w Warszawie 6.00, zbiórka w Grodzisku Maz.7.00 /zbiórka w Łodzi 8.45/. 
Przejazd do Poddąbia w/g ustalonej trasy przejazdu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Spotkanie 
organizacyjne.

2–12 dzień  
 PROGRAM  OGÓLNY / REKREACYJNY 

- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika  
- wycieczki piesze i gry terenowe
- "rzeżby na piasku"  i plażowe zabawy zespołowe
- olimpiada na wesoło, czyli zabawy dziwne i bardzo dziwne
- dyskoteki i zajęcia wieczorne: quizy, zajęcia plastyczne
- rozgrywki sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka
- neptunalia, turnieje, gry zespołowe i konkursy
- street-game

- wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego w trakcie której odwiedzimy 
muzeum przyrodnicze w Smołdzinie, skansen wsi słowińskiej w Klukach i latarnie morską w 
Czołpinie

- wycieczka autokarowa po Szwajcarii Kaszubskiej na trasie: Chmielno-Wieżyca-Szymbark
w trakcie której odwiedzimy manufakturę garncarstwa, wejdziemy na wieżę widokową (328,6 m 
n.p.m) to najwyższe wzniesienie na Kaszubach, centrum edukacji w Szymbarku z domem do góry 
nogami, najdłuższą deską, bunkier, gigantyczny fortepian, dom trapera, dwór Salino.
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zajęcia popołudniowe – KUCHENNE ABC

- Gofry – słodkie, 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 
- Kuchnia na wesoło - jemy pałeczkami chińskimi, obieranie ziemniaków na czas itp.
- Kulinarne podróże – tortilla
- Koktajle - zdrowe napoje owocowe
- Festiwal kanapek – tworzymy smaczne kanapki z dodatkami

      zajęcia popołudniowe – AKTYWNA  PRZYGODA

- budowa i rozpalanie ognisk 
- budowanie szałasów
- maskowanie twarzy i ciała
- przyrządzanie posiłku w terenie
- orientacja i poruszanie się w terenie przy pomocy mapy i kompasu / busoli).
- strzelectwo (łuk sportowy,  proca - wykonanie procy)
- turniej szermierki na miecze (gąbczaste) 

UWAGA !!!  O ilości i intensywności zajęć będą decydowali wychowawcy w zależności od warunków 
pogodowych i kondycji Uczestników podczas trwania obozu.  

13 dzień śniadanie + suchy prowiant, ostatni spacer po plaży, pożegnanie z morzem, wyjazd. 
Przyjazd  w miejsca miejsce wyjazdowe. 
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