Związek Sadowników RP

48 664 37 79

DŹWIRZYNO – miejscowość letniskowa otoczona przez
lasy
sosnowe, z dużą liczbą ośrodków wczasowych usytuowanych
wzdłuż
jednej
ulicy. Największą atrakcją są tu piękne, czyste i jeszcze dzikie plaże pokryte drobnym i bardzo jasnym
piaskiem. Opodal znajduje się malownicze jezioro Resko. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII
wieku, a jej nazwa wywodzi się prawdopodobnie od słowiańskiego słowa "dźwirze, oznaczającego drzwi,
wrota. Do XIX w. Dźwirzyno było wioską rybacką. Obecnie mieszkańcy utrzymują się wyłącznie z turystyki.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy REJAL ul.Wczasowa 3 - położony jest ok. 300 m od morza na
obszarze otoczonym zielenią. Wolnostojące budynki jednopiętrowe z dużymi, słonecznymi pokojami z
balkonami 4 i 5 osobowe. We wszystkich pokojach znajdują się łazienki z natryskami, umywalkami i WC. Na
terenie obiektu znajduje się: 2 świetlice, boisko do koszykówki, siatkówki, kort do tenisa ziemnego, plac
zabaw, kawiarnia z salą TV, sala dyskotekowa, stoły do tenisa, parking, teren
ogrodzony.
WYŻYWIENIE: 5 razy dziennie w stołówce ośrodka + suchy prowiant na drogę
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja
Ostatnie świadczenie – śniadanie + suchy prowiant na drogę
PROGRAM:













Profilaktyka zdrowotna
Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu z przewodnikiem - (port, centrum miasta tzw. Nowa Starówka,
Kolegiata, Ratusz, Muzeum Oręża Polskiego, latarnia morska)
Konkursy plastyczne: akwarele, prace z papieru, plastelina, plakat, modelowanie z balonów, malowanie form
Konkursy muzyczne, Mini Playback Show, gry i zabawy integracyjne i terenowe: Bal Przebierańców, Pokaz Mistrzów
Mody Wybory Miss i Mistera Kolonii, śpiewanki, chrzty i śluby kolonijne, randka w ciemno, kalambury, czar par,
Rozgrywki sportowe: koszykówka, siatkówka, sztafeta, biegi, rzucanie do celu, przeciąganie
liny
Ognisko z pieczeniem kiełbasy
Wyjazd do Aqua Parku
Turnieje w tenisa stołowego
Wycieczki piesze po okolicy
Konkursy z nagrodami
Spartakiada kolonijna
Dyskoteki

Turnus 13 dni (12 noclegów)
Cena

05 08 – 17 08 2019 r
600 zł/osoba

CENA ZAWIERA: noclegi, wyżywienie (5 posiłków dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek,

kolacja), płaca i pobyt kadry pedagogicznej, medycznej (pielęgniarka w placówce na stałe, lekarz na telefon,
ratownik – zapewnia placówka), kierownika pedagogicznego, leki, sprzęt sportowy, program, transport autokar.

Warunki:
- przedstawienie zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przez jednego
z rodziców
- dziecko nie może mieć ukończonych 16 lat,
- wypełniona karta kwalifikacyjna,
- opłata
**Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2019 roku został dofinansowany ze środków
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
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