„ Jaga” BTiR
Łódź, ul. Bartoka 67,
tel./faks 42 6738499,
kom. 606 991722.
www.jagabt.pl,
jagabt@wp.pl.

TERMIN:
21.07-01.08. 2019.
Cena 1760 zł
ZAKWATEROWANIE:

w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym ,,Bazylak'' położonym w
nadmorskiej miejscowości Rewal. Obiekt posiada cztery świetlice z
TV, DVD, sprzętem grającym, stołami do tenisa stołowego,
piłkarzykami i grami planszowymi (jedna świetlica z lustrami do
prowadzenia zajęć tanecznych). Własną stołówkę, gdzie profesjonalna
obsługa serwuje pyszne domowe posiłki oraz salę do organizacji
dyskotek ze sprzętem grającym i laserami. Na terenie naszej posesji
znajdują się dwa boiska do siatkówki w tym jedno do koszykówki i
dwa niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. Zakwaterowanie w
pokojach 2, 3, 4 i 5-osobowych wyposażonych w pełen węzeł
sanitarny i telewizor. Pokoje z balkonami.
Wyżywienie 3 x dziennie.

1. Transport autokarem.
2. Zakwaterowanie – Ośrodek wypoczynkowy „Bazylak” w pokojach
2,3,4,5 osobowych
3. Miejsce na ognisko, grill, ogródek, boisko do piłki siatkowej i piłki
nożnej, stół do tenisa stołowego, sala dyskotekowa, plac zabaw.
4. Wyżywienie- 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwszy posiłek –
obiadokolacja, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu. Śniadanie i
kolacje w formie bufetu. Pakiety na wycieczki.
5. Wycieczki jak w programie, gry, zabawy, animacje,
6. Opieka kadry pedagogicznej.
7. Bilety wstępu i przewodników w zwiedzanych obiektach
8. Prowiant na wycieczki i drogę powrotną.

Nauczeni doświadczeniem z roku ubiegłego postanowiliśmy kontynuować sprawdzoną formułę wypoczynku na
koloniach i obozach młodzieżowych w sezonie letnim 2019. Dlatego obok programu zwiedzania ciekawych
obiektów kładziemy nacisk na aktywne formy spędzania czasu wolnego. Zatrudniony profesjonalny animator zajęć
rekreacyjnych i warsztatowych zapewni ciekawy i udany pobyt bez względu na kaprysy pogody. Obok zajęć
twórczych i warsztatowych, nie zabraknie również akcentów sportowych, rekreacyjnych. Wszystko to „na wesoło”
tak by każdy uczestnik kolonii znalazł coś dla siebie.
Dzień 1. Zbiórka o godz. 8.00 na parkingu TESCO na Widzewie. Przejazd do miejsca zakwaterowania.
Dzień 2 -11.
1. Piraci atakują! – piracka gra terenowa po okolicy, w której walka jest o kufer skarbów! Uczestnicy będą
podzieleni na kilka grup, ze swoimi wychowawcami będą musieli przebrnąć wiele aktywności, aby zostać
prawdziwymi morskimi wilkami. Kto będzie najzwinniejszy zdobędzie kufer ze złotem!
2. Baloniada – czyli walka „na balony” na wesoło. Dzielimy się na dwie drużyny, para wyrzuca balon na stronę
przeciwnej drużyny, a jej zawodnicy poruszając się w parach z ręcznikami, muszą przejąć balon. Świetna zabawa
murowana. 3. Zajęcia animacyjne „Olimpiada sportowa na wesoło”.
4. Gra terenowa – „Morskie opowieści” wykorzystanie infrastruktury lokalnej, historii rybaków, statków tu
cumujących. Podział na drużyny według podziału grup – opiekunów wychowawców. Gra z elementami ciągłego
kontaktu z lokalnymi mieszkańcami, aby uzyskać kolejne zadania, będzie trzeba nawiązywać kontakt, w celu
otrzymania swojej koperty.
5. Zajęcia animacyjne - Morskie lampiony - na bazie słoiczków, serwetek, techniki decoupage uczestnicy
stworzą własne pamiątki nadmorskie, które będą im przypominać udane wakacje. Słoiczki będą przyozdobione
trawą morską, wszystko zachowane w naturalnej kolorystyce.
6.Zajęcia z survivalu na których czeka na nas następna porcja adrenaliny i wielkich emocji. Poznamy
podstawy z zakresu terenoznawstwa obejmujące posługiwanie się kompasem, orientowaniem i czytaniem mapy
oraz określania odległości czyli - jak radzić sobie bez nawigacji satelitarnej. Poznamy sposoby budowania
schronień w terenie przygodnym, poznamy sposoby sygnalizacji i wzywania pomocy , zdobywania wody i
maskowania. 7. Gry i zawody sportowe.
7. Zawody drużynowe „ Piaskowe budowle”.
8. Chrzest kolonijny.
9. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, wręczenie dyplomów nagród i upominków .
Ponadto w programie: szeroki wybór zajęć plastycznych i rozgrywek rekreacyjno – sportowych oraz wycieczki:
Zwiedzanie Fortu Gerharda – zespołu umocnień rozbudowywanych od XVIII w. Po świetnie zachowanych
kazamatach, prochowniach i stylowych koszarach z czerwonej cegły oraz mini muzeum broni oprowadzi nas
przewodnik przebrany za pruskiego oficera, w hełmie i z szablą. Będzie musztra na wesoło oraz wiele innych
żołnierskich żartów. Zwiedzanie Międzyzdrojów, zakupy, spacer po Alei Gwiazd, przejście na molo atrakcję
turystyczną Międzyzdrojów. Zwiedzanie latarni morskiej w Niechorzu.
DZIEŃ 12. Wyjazd po śniadaniu. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach około godz. 17.00. Zakończenie
imprezy.
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