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DARŁÓWKO
kolonie i obozy tematyczne

#poszukiwanieskarbów #rejsstatkiem #parklinowy

W Darłówku spędzicie niezapomniane chwile nad 
morzem, gdzie czekają na Was wspaniałe atrakcje i mnó-
stwo przygód.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do 
Darłówka ok. godziny 18:00–19:00, kolacja, zakwatero-
wanie i nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i wy-
cieczki wspólne dla wszystkich: 
Park wodny „Jan” – szaleństwo wodne w basenach 
z wodą morską, korzystanie z atrakcji: zjeżdżalnie, 
ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi. Wycieczka do elek-
trowni wiatrowej – przyjrzymy się z bliska najwyższym 
w tej części Europy wiatrakom i dowiemy się, jak funkcjo-
nują generatory prądu i farma wiatrowa. Wycieczka do 
Darłowa – rejs tramwajem wodnym, podczas którego 
zobaczymy 5-cio kilometrowe nadbrzeża kanału i portu 
morskiego, słynny rozsuwany most, odwiedzimy piękną 
Starówkę, a także zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich 
z „Izbą Tortur Czarownic”. Uczestnictwo w otwartych 
imprezach – na terenie Darłówka i Darłowa. Plaża, słoń-
ce i kąpiele – odpoczynek na plaży, kąpiele wodne pod 
opieką ratownika. Ogniska i dyskoteki.
12 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy. 

PROGRAM KOLONII POSZUKIWACZY 
PRZYGÓD 7–12 lat
Poszukiwanie skarbów na nadmorskich plażach– wy-
prawa z wykorzystaniem wykrywacza metalu, tajnych 
map i zaszyfrowanych wiadomości w poszukiwaniu 
skarbów. Wyprawa w poszukiwaniu bursztynu. Gra 
terenowa – tory przeszkód, Lasretag– laserowy paint-
ball. Rozgrywki w specjalnie do tego celu przygotowanej 
arenie w lesie. Zabawy kreatywne – projektowanie 
i budowanie obiektów pływających, tworzenie strojów 
współczesnych piratów.

PROGRAM OBOZU 100 ATRAKCJI 
13–15, 16–18 lat
Park linowy „Nad Bałtykiem” – pod okiem instrukto-
rów pokonamy trasę z elementami wspinaczki i tyrolki 
oraz most linowy. Kręgielnia – obozowa rywalizacja. Ka-
jaki – nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 × 1,5 godz. 
Wycieczka rowerowa – wzdłuż brzegu morskiego (Dar-
łówko – Wicie – Jarosławiec). Korzystanie z siłowni na 
terenie ośrodka, zwiedzanie miasta, latarni morskiej, 
portu.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
OW DIUNA 2 obiekt o bardzo dobrym standardzie, znaj-
dujący się we wschodniej części Darłówka, nad samym 
morzem, przy wejściu na plażę. 
Pokoje: 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i TV. Do naszej 
dyspozycji: boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, 
świetlice i sale ze sprzętem audiowizualnym, siłownia, 
kawiarenka i nowoczesna stołówka, stół ping-pongowy, 
miejsce na ognisko i do grillowania.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser. Śniadania w for-

mie bufetu. Pierwszy posiłek – ciepła kolacja, ostatni 
– śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11/10 (turnus 4) noclegów w poko-

jach z łazienkami
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser i suchy prowiant 

na drogę powrotną
• program rekreacyjno-zabawowy wg opisu
• opieka: pedagogiczna, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW do 5000 PLN
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Dotyczy Kolonii Poszukiwaczy Przygód – Program 

„Gwarancja Aklimatyzacji” – jeśli dziecko wyje-
dzie na kolonie pierwszy raz i nie zaaklimatyzuje 
się, a Państwo będą zmuszeni odebrać je wcześniej 
– niewykorzystane dni nie przepadają! Będzie można 
je wykorzystać w dowolnym, następnym terminie 
kolonii, również za rok! 

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji 

szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 

20 kg (bagaż główny i podręczna torba). Bagaż opisać 
imieniem i nazwiskiem

• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, 
strój kąpielowy, krem z UV

• proponowane kieszonkowe: ok 100 PLN
• zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile 

organizator dysponuje miejscami) wiąże się z koniecz-
nością opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 PLN

• obowiązkowy odbiór dzieci do lat 18 przez rodziców 
lub osoby upoważnione

TRANSPORT
Informujemy, że nie jest możliwy transport tylko w 1 stro-
nę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak miejsce 
powrotu oraz nie ma możliwości dosiadania się „na trasie”. 
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, 
odbiór Uczestnika do godz. 8:00. Przekazanie dziecka 
następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy 
o bieżący kontakt w dniu przyjazdu.
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Zbiórka 20 min. 
przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmia-
ny rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu 
w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. 
Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Bydgoszcz Parking TESCO, Toruńska 101 UWAGA! 
tylko I, II, III turnusie 13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk
WYJAZD: Stacja paliw, ul. Słowackiego 

134, wjazd od DW 472 
POWRÓT: Stacja Lotos, Odyseusza 18

15:00 13:00 120 PLN

Katowice

WYJAZD: Mc Donald's, ul. Górnośląska 
40A (w kierunku na Kraków) POWRÓT: 
Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg 

ul. Ofi ar Katynia (w kierunku Wrocławia).

06:30 20:30 180 PLN

Łódź Hipermarket E. Leclerc, ul. Infl ancka 45, 
przy stacji paliw Leclerc. 10:15 18:00 160 PLN

Poznań Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. 
A2 i drogi nr 5, przy McDonalds. 11:30 14:30 160 PLN

Warszawa WYJAZD: Torwar, parking od ul. Czernia-
kowskiej. POWRÓT: Pl. Bankowy 07:00 20:00 160 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN KOLONIA 7–12 lat 
POP-DC-1 05.07–16.07.2019 1699 PLN
POP-DC-2 17.07–28.07.2019 1699 PLN
POP-DC-3 29.07–09.08.2019 1699 PLN
POP-DC-4 10.08–20.08.2019* 1599 PLN
Zaliczka: 500 PLN OBÓZ 13–18 lat 
POP-DC-1 05.07–16.07.2019 1749 PLN 
POP-DC-2 17.07–28.07.2019 1749 PLN
POP-DC-3 29.07–09.08.2019 1749 PLN
POP-DC-4 10.08–20.08.2019* 1649 PLN
* Turnus 4 skrócony – 11-dniowy

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się na 
nią minimum 15 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dieta bez glutenowa: 30 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
DLA WSZYSTKICH
• rejs statkiem: 25 PLN
• wioska Hobbitów, gra nocna – wyprawa przez las 

i bezpieczne dostarczenie jaja do gniazda Smauga. 
Zwiedzanie muzeum smoka oraz smocze gry: 80 PLN

DLA KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–12 lat) 
• pakiet Atrakcji 1D – GOKARTY, TRAMPOLINA, PARK 

LINOWY „Nad Bałtykiem” – zabawy na wysokości, 
STRZELECTWO, KAJAKI – 1 × 1,5 godz: 140 PLN

DLA OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 lat) 
• pakiet Aktywny 1M: PAINTBALL: 3 godz. gry, do 

wykorzystania po 200 kulek/osobę, TECHNIKI LI-
NOWE: wiązanie przydatnych węzłów i zakładanie 
stanowisk, GRY SURVIVALOWE: „Tory przeszkód nie 
do zdobycia”,STRZELECTWO: 140 PLN

• pakiet Aktywny 2M: ARCHERY TAG: zabawa po-
dobna do paintballa, ale z wykorzystaniem łuków! 
Rozgrywki drużynowe pomiędzy dmuchanymi 
przeszkodami, bezpieczne strzały z piankową kon-
strukcją: 50 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• dla obozu: dodatkowy wstęp do Parku wodnego: 

ok. 22 PLN/h
• bilard, piłkarzyki, cymbergaj: ok 2 PLN/gra.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, na 

wszystkie programy: 75 PLN

Impreza org. przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

wiek 
uczestników:  7–12, 13–15, 

16–18 lat
czas trwania:  12 dni/ 11 dni turnus 4

transport: autokar 

atrakcje:  zabawy kreatywne, kajaki, 
ciekawe wycieczki


