Obóz młodzieżowy Darłówko Letni Chillout 8 – 18 lat
Ośrodek Wypoczynkowy KORSARZ
www.korsarz.info.pl, ul. J. Conrada 6, 76 - 153 Darłówko Wschodnie tel. 94 314 2667
Ośrodek zlokalizowany w starym porcie rybackim, niespełna 100 metrów od plaży, ok. 150 metrów od ścisłego
centrum Darłówka. Do dyspozycji uczestników - sala taneczna,
boisko sportowe, świetlica, bilard.
Pokoje
Zakwaterowanie w przestronnych pokojach 2,3,4 i 5-osobowych.
Każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (wc,
prysznic), TV i stałym dostępem do Internetu.
Wyżywienie
Całodzienne wyżywienie we własnej stołówce – śniadanie,
obiad, kolacja i podwieczorek;

Program obozu
Dzień 1
Wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy. Przejazd w kierunku morza, po drodze krótkie postoje.
Przyjazd do obiektu ok. 19:00. Zakwaterowanie w pokojach. Kolacja. Spotkanie organizacyjne, podział
młodzieży na grupy, przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynku – zapoznanie się z
programem, ofertą wycieczek fakultatywnych i regulaminami, nocleg.
Dzień 2-9
– integracja uczestników;
– plażowanie i kąpiele morskie – pod opieką ratownika;
– rozgrywki rekreacyjno-sportowe– m.in. siatkówka, piłka nożna, badminton, bilard, ping-pong;
– zabawy integracyjne m. in. Bitwa balonami z wodą, zabawa z kolorowymi proszkami, gra miejska;
– konkursy (z nagrodami) – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, budowanie zamków z piasku, wybory Miss i
Mistera na wesoło, karaoke;
– ognisko z pieczeniem kiełbasek;
– wejście do Aquaparku Wodnego Jan;
– wyjście na wschód słońca lub zachód z wychowawcami;
–spacer po Darłówku - zwiedzanie miasta, portu, latarni morskiej.
Dzień 10
Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Pobranie suchego prowiantu i wyjazd w drogę powrotną w
godzinach przedpołudniowych. Przyjazd na miejsce zbiórki według rozkładu jazdy.
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Cena zawiera:
- 9 noclegów;
- transport autokarem;
- wyżywienie – całodzienne wyżywienie we własnej stołówce – 3 posiłki + podwieczorek;
- suchy prowiant na drogę powrotną;
- opiekę kadry pedagogicznej;
- opiekę ratownika;
- opiekę medyczną;
- ubezpieczenie NNW – 5000 PLN – Signal Iduna;
- opłatę klimatyczną;
- realizację programu ramowego;
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2 zł;
- opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 zł;
- podatek VAT.
Cena nie zawiera:
- dopłat za wyjazd z poszczególnych miast;
- świadczeń nie przewidzianych w ofercie;
- kaucja zwrotna w wysokości 30 PLN (na wypadek ewentualnych zniszczeń – zwracana ostatniego dnia
przed wyjazdem).
Dodatkowo płatne (dla chętnych):
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 4,9% wartości imprezy ( ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji obejmuje nagłe zachorowanie Ubezpieczonego na Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami.
Potwierdzonego diagnozą medyczną) – UWAGA - ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w
wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 5,9% wartości imprezy ( ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji obejmuje nagłe zachorowanie Ubezpieczonego na Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami.
Potwierdzonego diagnozą medyczną) + kwarantanna – UWAGA - ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi
nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Weź ze sobą:
- wypełnioną kartę kwalifikacyjną;
- leki przyjmowane na stałe;
- jedzenie i napoje w drogę na wakacje;
- proponowane kieszonkowe ok. 150 PLN + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne.
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Termin:
27.06 – 06.07.2022
03.08 – 12.08.2022
Transport:

MIASTO

MIEJSCE ODJAZDU

DOPŁATA

GODZINA
ODJAZDU

GODZINA
PRZYJAZDU

GODZINA
POWROTU

Kielce

ul. Łódzka 266 stacja paliw Orlen

0 PLN

7:30

ok. 19:30

ok. 21:00

Katowice

ul. Murckowska 22 stacja paliw Orlen

50 PLN

07:30

ok. 19:30

ok. 21:00

Kraków

ul. Pasternik 66 stacja paliw BP

50 PLN

06:00

ok. 19:30

ok. 22:30

Łódź

ul. Kątna 1 stacja paliw BP

50 PLN

11:30

ok. 19:30

ok. 17:00

Radom

Ślepowron 146A Jaś i Małgosia

80 PLN

09:00

ok. 19:30

ok. 19:30

Warszawa

Aleja Krakowska 15 stacja paliw Shell

150 PLN

10:00

ok. 19:30

ok. 18:30

Lublin
Piotrków
Trybunalski

ul. Puławska 40 McDonals's

180 PLN

07:00

ok. 19:30

ok. 21:00

ul. Sikorskiego 43 stacja paliw Orlen

80 PLN

10:30

ok. 19:30

ok. 18:00

80 PLN

09:00

ok. 19:30

ok. 19:30

200 PLN

04:30

ok. 19:30

ok. 23:59

200 PLN

06:00

ok. 19:30

ok. 22:30

Toruń

Lgota Częstochowska 90 stacja paliw
Orlen
ul. Karkonoska 63 McDonald's
Posiłek 1A stacja paliw Shell - Rogów
Opolski
MOP Nowa Wieś Wschód

0 PLN

13:30

ok. 19:30

ok. 15:30

Jastrzębie-Zdrój

ul. Wodzisławska 1 stacja paliw BP

180 PLN

05:00

ok. 19:30

ok. 23:30

Bielsko-Biała

ul. Warszawska 190 KFC

180 PLN

06:00

ok. 19:30

ok. 22:30

Częstochowa
Wrocław
Opole

* Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Godziny podawane w
rozkładach jazdy są godzinami odjazdu autokaru z miejsca podstawienia.
* Połączenia antenowe na terenie Polski mogą odbywać się różnymi środkami transportu m.in. busami, autobusem
liniowym, pociągiem, samochodem osobowym.
* Połączenia antenowe wykonywane są przy min. 6 osobach. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania połączenia
gdy ilość osób nie zostanie uzbierana.
* W trakcie przejazdu postoje robione są co 3-4 godziny.
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