
1 dzieñ: umiejêtnoœci kuchennych takich jak: obieranie ziemniaków i innych 
Zbiórka o godz. 7.00; wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 Kombinat. warzyw, tworzenie prostych potraw (z pomoc¹ wychowawców), 
Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, ciep³a kolacja. kanapek itp. Na koniec odbêdzie siê degustacja oraz wy³onienie 
2 - 11 dzieñ: zwyciêzców.
Program pobytu dostosowany do wieku uczestników, nastawiony na Dzieñ osobowoœci:
aktywny wypoczynek. Imprezy sportowo - rekreacyjne, turnieje, Ka¿dy uczestnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ podkreœlenia swojej 
konkursy, koncerty, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kie³baski z oryginalnoœci, niepowtarzalnej osobowoœci oraz talentu. Bêdzie to 
wystêpem zespo³u szantowego Kubryk. Wycieczka do Ustki z rejsem dzieñ, w którym ka¿dy bêdzie mia³ swoje "5 minut" do wykorzystania w 
statkiem. Basen, si³ownia i sala gimnastyczna w uzgodnionych sposób dowolny. Dzieci pod opiek¹ wychowawców przygotuj¹ 
godzinach i wiele innych atrakcji. Gimnastyka korekcyjna i inhalacje wybrany rodzaj wyst¹pienia, demonstracji lub zajêæ dla pozosta³ych. 
jako metoda leczenia schorzeñ górnych dróg oddechowych i wad Dzieñ konstruktora: Nauka konstruowania latawców. Po wykonaniu 
postawy. Realizacja programu "Morze pe³ne przygód". zadania, zostanie zorganizowany konkurs lotów latawcem. 12 dzieñ:

Ostatni posi³ek kolacja, pobranie suchego prowiantu, wyjazd. 
PROGRAM "Morze pe³ne przygód" 13 dzieñ:
pla¿owanie, k¹piele w morzu, konkurs rzeŸby z piasku, gry i zabawy Przyjazd do Krakowa - ul Ujastek 1 (Kombinat) oko³o godz. 8.00.
ruchowe, turnieje gier zespo³owych, zajêcia taneczne Latino, Hip Hop, 
gry i zabawy w terenie leœnym, olimpiada sportowa, morski chrzest 
kolonijny. ZAKWATEROWANIE:

11 noclegów w Oœrodku Rehabilitacyjno - Wczasowym S£OWINIEC 
Dzieñ odkrywcy: po³o¿onym ok. 250 m od pla¿y z dojœciem przez las sosnowo - 
Uczestnicy podzieleni na grupy poszukuj¹ zaginionego listu w butelce, œwierkowy. Pokoje 3, 4, 5 - osobowe z ³azienk¹, wyposa¿one 
który skrywa tajemnice "jak zdobyæ bogactwo". w tapczany jednoosobowe. W oœrodku kryty basen z wod¹ morska, 
Dzieñ celebryty: sala gimnastyczna, plac zabaw.
To konkursy wokalne, kabaretowe, teatralne, oraz mo¿liwoœæ WY¯YWIENIE:
zademonstrowania swoich ró¿nych zdolnoœci. 4 posi³ki dziennie + soki dostêpne non stop, paczka na drogê powrotn¹
Dzieñ sportowca: TRANSPORT:
Dzieñ pe³en zmagañ sportowych w ró¿nych, wyszukanych komfortowy autokar na trasie Kraków - Podd¹bie - Kraków.
dyscyplinach sportowych, niekoniecznie uprawiane na co dzieñ. Ka¿dy KADRA:
znajdzie coœ dla siebie. kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doœwiadczeniem w pracy z 
Dzieñ trapera: m³odzie¿¹, ratownik, animator sportu
Uczestnicy wykonuj¹ szereg zadañ w terenie leœnym, pod¹¿aj¹ do celu OPIEKA MEDYCZNA: pielêgniarka na miejscu  w oœrodku,
za pomoc¹ kompasu, buduj¹ sza³as, nosze, rozpalaj¹ ognisko i wiele                                      lekarz na telefon.
innych. UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA 
Dzieñ szefa kuchni: PODATEK VAT
Zajêcia kulinarne - poznawanie swoich mo¿liwoœci kulinarnych, PROGRAM POBYTU

PROGRAM  POBYTU :

CENA ZAWIERA :

PODD¥BIE  to ma³a urokliwa miejscowoœæ letniskowa za³o¿ona przez osadników holenderskich w XVII wieku, po³o¿ona 4 km od Ustki 
poœród lasów liœciasto - iglastych. Droga do Podd¹bia przez las bukowo - œwierkowy powoduje niesamowite wra¿enie dojazdu do 
tajemniczego i magicznego miejsca, co potwierdza pobyt w samej miejscowoœci. Du¿e nasilenie jodu szczególnie wiosn¹ i jesieni¹ w czasie 
sztormowych dni jest doskona³ym lekiem do walki z chorobami górnych dróg oddechowych.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                        CENA                       DNI
 06.07 - 18.07.14               1.495 z³                       13
 17.07 - 29.07.14               1.495 z³                       13

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:
Kielce, Tarnów                 60 z³ 
Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. 
Przejazd mo¿e odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem 
osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED 
TERMINEM WYJAZDU. 
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