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Wakacje w Junoszynie z ATAS to specjalna, nietuzin-
kowa oferta przygotowana z myślą o najmłodszych. 
Uczestnicy kolonii będą mieli okazję rozwinąć swoje 
umiejętności miękkie poprzez niekonwencjonalne, pro-
wadzone w języku angielskim warsztaty. Kreatywność, 
twórcze projektowanie, umiejętność rozwiązywania 
problemów czy efektywna komunikacja to tylko niektó-
re z nich, które z pewnością przydadzą się w życiu teraz 
jak i w przyszłości. Wartość dodaną stanowią zajęcia ję-
zykowe. Proponujemy również wycieczki krajoznawcze, 
gry i zabawy. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Program językowy składa się z dwóch elementów: 
• 7,5 godzin zegarowych zajęć językowych o różnej 

tematyce – konwersacje, doskonalenie gramatyki, 
słownictwa i pisowni (lekcje prowadzone w języku 
angielskim przez 5 dni po 1,5 godziny każdego dnia)

• 7,5 godzin zegarowych praktycznych zajęć kształ-
tujących umiejętności społeczne i interpersonalne 
(warsztaty prowadzone w języku angielskim przez 
5 dni po 1,5 godziny każdego dnia przez trenerów 
Webscy.edu.pl)

ZAJĘCIA W TERENIE I AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
Oprócz opisanych warsztatów, plażowania i kąpieli 
w morzu na uczestników czekają następujące atrakcje: 
• zwiedzanie z przewodnikiem Krzyżackiego Zamku 

w Malborku, który został wpisany na listę światowe-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO

• spacer po Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wi-
ślana”, na terenie którego można spotkać min. 290 
gatunków ptaków

• wyprawa do Mini Zoo w Jantarze, gdzie dzieci będą 
mogły poznać między innymi kangury, lamy, wielbłą-
dy, guanako, alpaki i egzotyczne gatunki kur!! 

• przejażdżka Wąskotorową Żuławską Kolejką Do-
jazdową do Mikoszewa, gdzie można będzie kupić 
pamiątki z bursztynu

• wycieczka edukacyjna do Zbiornika Wody Kazimierz, 
w którym dzieci poznają m. in. zasady działania wieży 
ciśnień oraz zobaczą ujście Wisły do morza z tarasu 
widokowego.

Zajęcia językowe i wycieczki krajoznawcze będą prze-
platane zajęciami sportowymi takimi jak siatkówka, 
koszykówka, badminton, piłka nożna, mini hokej na 
trawie. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy „SAWA” położony jest na 
skraju sosnowego lasu w popularnym kurorcie nadmor-
skim Jantar-Junoszyno w odległości około 800 m od 
morza. To wyjątkowe miejsce na Mierzei Wiślanej, które 
charakteryzują piękne, szerokie i piaszczyste plaże oraz 
dobroczynny mikroklimat. 
Na rozległym, malowniczym terenie o powierzchni 4 ha 
znajduje się pięć wydzielonych boisk do: piłki siatkowej, 
piłki nożnej, piłki koszykowej, hokeja na trawie i badmin-
tona. Ośrodek dysponuje również placem zabaw dla 
dzieci, stołami do gry w tenisa stołowego, kawiarnią, salą 
dyskotekową, dwoma dużymi namiotami oraz dwiema 
salkami dydaktycznymi. Ponadto ośrodek posiada mały 
basen kąpielowy, zjeżdżalnie, altany ogrodowe oraz bez-
płatny dostęp do WiFi. 
Zakwaterowanie: w domkach 8-osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant na drogę 
powrotną. Śniadania i kolacje serwowane są w formie 
szwedzkiego stołu plus porcje na stół, obiad jest porcjo-
wany.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w Ośrodku Wypo-

czynkowym Sawa
• wyżywienie: 3 × dziennie plus suchy prowiant na 

drogę powrotną
• opieka: ratownika, kadry pedagogicznej oraz opieka 

medyczna – pielęgniarka w ośrodku i lekarz na zawo-
łanie

• ubezpieczenie AXA: NNW 5000 PLN
• lekcje nauki języka angielskiego w formie zajęć w sa-

lach (7,5 godzin zegarowych)
• warsztaty doskonalące umiejętności społeczne 

i interpersonalne prowadzone w języku angielskim 
(7,5 godzin zegarowych)

• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
• wycieczka do Zamku Krzyżackiego w Malborku
• wycieczka do Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi-

ślana”
• wycieczka do Mini Zoo w Jantarze
• wycieczka kolejką wąskotorową do Mikoszewa
• wycieczka do Zbiornika Wody Kazimierz
• bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych
• materiały dydaktyczne do nauki
• koszulka obozowa
• dyplom potwierdzający udział w Letniej Szkole Umie-

jętności

WAŻNE INFORMACJE
• sugerowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• obowiązkowy odbiór dzieci przez rodziców lub osoby 

pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Transport własny: prosimy o przybycie do ośrod-
ka ok. godziny 14:00 Adres ośrodka: 82-103 Stegna, 
ul. Bursztynowa 107 Junoszyno. Odbiór uczestników 
z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 12.00. 
Transport zorganizowany: Przejazd autokarem na tra-
sie Warszawa – Łódź – Toruń – Bydgoszcz – Junoszyno.
Pozostałe trasy (południowa i zachodnia) realizowane 
są busem przy min. 8 osobach. Wyjazd z miast z trasy 
południowej i zachodniej do potwierdzenia 5 dni przed 
wyjazdem. Transport realizujemy pod opieką wychowaw-
cy lub konwojenta. Zbiórka 30 minut przed odjazdem.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem do Łodzi 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 02:45 00:15** 220 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotr Skargi 03:45 23:15 220 PLN

Częstochowa

Wyjazd: Parking przy McDonald’s, 
ul. Drogowców 1

Powrót: Parking przy McDonald’s, 
ul. Wojska Polskiego 263

05:00 22:00 200 PLN

Trasa centralna – wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11 05:00 22:00 180 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Widzew, ul. Służbowa 8 
(parking przed budynkiem dworca) 07:00 20:00 180 PLN

Toruń Stacja Orlen, ulica Łódzka 83 09:45 17:30 150 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, 
ul. Toruńska 59 10:45 16:30 120 PLN

Trasa zachodnia – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem do Bydgoszczy

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Ka-
miennej przy Wzgórzu Andersa) 04:30 22:30 220 PLN

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH 
Avenida ul. S. Matyi 2 07:30 19:45 220 PLN

Gniezno Stacja Lotos, 
ul. Żwirki i Wigury 32 09:00 18:15 200 PLN

*   Podana w rozkładzie jazdy godzina powrotu jest godziną orientacyjną
** Powrót dnia następnego po północy

JUNOSZYNO/ STEGNA
ZABAWA, NOWE UMIEJĘTNOŚCI
Letnia Szkoła Języka Angielskiego dla dzieci 

wiek 
uczestników:  8–12 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar

zajęcia językowe i warsztaty kompetencji

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JPS-1 02–13.07.2019 1850 PLN 
JPS-2 13–24.07.2019 1850 PLN 

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 55 PLN

#angielski #morze #designthinking #edukacjaprzyszlosci
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