
1 dzieñ: Zbiórka o godz. 7.00; wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 Kombinat.  ZAKWATEROWANIE:
Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, ciep³a kolacja, nocleg. 13 noclegów w Oœrodku Wypoczynkowym "STILO", znajduj¹cym 
2 - 13 dzieñ: Realizacja programu: pla¿owanie, k¹piele w morzu pod okiem siê w zachodniej czêœci Miêdzyzdrojów nad samym morzem (50 
ratownika, piesze wycieczki, dyskoteki, ognisko. Zajêcia sportowe i m), przy zejœciu na pla¿ê. Na ponad 2ha terenie powsta³ kompleks 
rekreacyjne: pla¿owa pi³ka, siatkowa i no¿na, badminton, spartakiady im 

nowoczesnych budynków w stylu skandynawskim. Do dyspozycji konkursy, karaoke. Ca³odzienna wycieczka do Œwinoujœcia: Fort 
pokoje 3,4-osobowe typu studio z ³azienkami. Ca³y oœrodek jest Gerharda, latarnia morska, prom Bielik, Jezioro Turkusowe w 
monitorowany i ogrodzony. Na terenie oœrodka: miejsce na grila i Wapnicy, w którym wêglan wapnia sprawia, i¿ jezioro mieni siê ró¿nymi 

barwami zieleni w zale¿noœci od oœwietlenia. do rozpalania ogniska, plac zbaw i bawialnia dla dzieci, boisko do 
siatkówki, œwietlica ze sto³em do ping-ponga, sala konferencyjna, 

Festiwal Talentów wypo¿yczalnia rowerów, wypo¿yczalnia sprzêtu pla¿owego.
* zajêcia taneczne: Latino, Hip Hop WY¯YWIENIE:
* zajêcia fotograficzno-filmowe (zajêcia z fotografii - konkursy  3 posi³ki dziennie + podwieczorek, domowa kuchnia, œniadanie 
  fotograficzne, wystawa zdjêæ na koniec turnusu, re¿yserowanie oraz 

i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany, paczka na drogê   nagrywanie filmów krótkometra¿owych (niemych, z dialogami)
powrotn¹* gry zespo³owe: pi³ka no¿na pla¿owa - rozgrywanie turnieju; siatkówka 
TRANSPORT:  pla¿owa; olimpiada sportowa

* gra terenowa - poszukiwanie zaginionego skarbu na terenie miasta.  komfortowy autokar na trasie Kraków - Miêdzyzdroje - Kraków
  Uczestnicy podzieleni na grupy pod¹¿aj¹ za wskazówkami w KADRA:
  poszukiwaniu skarbu. Informacje dostêpne s¹ w ró¿nych punktach  kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doœwiadczeniem w pracy 
  miasta, nale¿y odwiedziæ wszystkie z nich wykonuj¹c dodatkowo zadania. z m³odzie¿¹
* wieczorne turnieje w FiFA na PS 3 OPIEKA MEDYCZNA: pielêgniarka na miejscu  w oœrodku,
* Kulinarny Zawrót G³owy - uczestnicy podzieleni na grupy maj¹ za zadanie  

                                     lekarz na telefon  sporz¹dziæ najbardziej wyszukane potrawy, wykorzystuj¹c okreœlone z  
UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA   góry œrodki na zdobycie produktów. Zmagania zakoñcz¹ siê wspóln¹ 
PODATEK VAT  degustacj¹ oraz wy³onieniem najbardziej uzdolnionej grupy.

* strzelanie z ³uku do celu, konkurs strzelecki PROGRAM POBYTU

14 dzieñ: Ostatni posi³ek kolacja, pobranie suchego prowiantu, wyjazd. 
15 dzieñ: Przyjazd do Krakowa - ul Ujastek 1 (Kombinat).

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

MIÊDZYZDROJE - po³o¿enie nad Morzem Ba³tyckim na terenie wyspy Wolin, miêdzy szerok¹ pla¿¹ a wysokim brzegiem klifowym i leœnymi 
po³aciami Woliñskiego Parku Narodowego wp³ywa na atrakcyjnoœæ tego nadmorskiego kurortu - restauracje, sieæ sklepów i tawern, dyskotek, 
czêsto otwartych do godzin rannych. Rozleg³a piaszczysta pla¿a - miejsce k¹pieli s³onecznych i morskich oraz czyste powietrze nasycone 
solami, zwi¹zkami jodu i magnezu zachêcaj¹ do spacerów i czynnego wypoczynku.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                           CENA               IL. DNI
    13.07 - 27.07.14               1.695 z³                  15
    26.07 - 09.08.14               1.695 z³                  15

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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