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Gorące słońce, złoty piasek pod stopami i kąpiele 
w morzu będą tłem wakacyjnych przygód wśród Wa-
szych rówieśników z całej Polski. Poznaj najpiękniejsze 
zakątki Jastrzębiej Góry podczas spacerów, rozkoszuj 
się słońcem i chilloutem podczas szaleństw na plaży 
i pozwól sobie na zasłużony relaks! 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka,
zakwaterowanie, obiadokolacja.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
• Przygoda – piesze wędrówki brzegiem morza 

o wschodzie i zachodzie słońca, survivalowa wypra-
wa do Lisiego Jaru z lekcją orientacji w terenie, nocna 
gra terenowa ze wskazówkami, gra miejska z wątkiem 
detektywistycznym, Tarzan Park – niezła zabawa 
w parku linowym, przejażdżka szybką motorówką po 
Bałtyku.

• Sportowe zacięcie – SUP – lekcja pływania na desce, 
liga siatkówki plażowej dla chętnych, poranny jogging 
po plaży, olimpiada sportowa z nagrodami, sponta-
niczny aquagym w morzu, zajęcia taneczne/fi tness 
dla chętnych.

• Chillout – wypad do parku wodnego w hotelu Pri-
mavera, łapanie nadmorskiej opalenizny, słoneczne 
kąpiele w Bałtyku, spacery po Jastrzębiej Górze, 
plażowanie z szumem fal w tle, wakacyjny clubbing 
w Jastrzębiej Górze, wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, zakupowe szaleństwo w centrum kurortu, 
planszówki, gry integracyjne i towarzyskie, noc spa-
dających gwiazd na plaży, wieczorne seanse fi lmowe.

• Artystyczne inspiracje – tematyczne sesje zdjęciowe, 
wieczór karaoke, plener artystyczny, konkursy-nie-
spodzianki z nagrodami.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na 
drogę, wykwaterowanie, powrót do poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Obiekt położony w spokojnej dzielnicy Jastrzębiej Góry 
na zielonym terenie, 250 m od morza. Ośrodek jest 
ogrodzony, monitorowany i bezpieczny. Do naszej dys-
pozycji: boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata 
grillowa, sale warsztatowe, kręgielnia, winda, klimatyzo-
wana stołówka.
Pokoje: świeżo wyremontowane 3, 4, 5 osobowe pokoje 
z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie: śnia-
danie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wszystkie 
przygotowywane w ośrodku. Obóz zaczyna się obia-
dokolacją pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia 
ostatniego. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant na 
drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w pokojach z łazien-

kami
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę po-
wrotną

• bardzo aktywny program
• opieka: kadry pedagogicznej, instruktorskiej oraz 

medycznej
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik musi mieć ważną legitymację szkolną z nu-

merem PESEL, wypełnioną kartę kwalifi kacyjną
• należy zabrać: mały plecak oraz wygodne buty 

do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły 
sweter lub polar, kurtkę przeciwdeszczową, strój 
kąpielowy/kąpielówki,letnie nakrycie głowy (czap-
kę, chustkę lub kapelusz), latarkę z zapasem baterii), 
przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy i plażowy, 
krem z fi  ltrem UV, środek przeciwko owadom, oku-
lary przeciwsłoneczne

• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: adres: ul. Wypoczynkowa 1, Jastrzębia 
Góra. Prosimy o przybycie do Ośrodka ok. godz. 16:00 
pierwszego dnia obozu i odbiór ok 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany: autokarem lub pociągiem orga-
nizujemy za dopłatą dojazd na obóz z większych miast 
Polski. Uczestnicy zawsze podróżują pod opieką naszej 
kadry. Wykaz miejsc i godzin zbiórek będzie potwierdzo-
ny na ok. 7 dni przed wyjazdem. Zbiórka 15 min. przed 
wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 14:15 12:15 98 PLN

Katowice P arking przy McDonald’s, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 05:50 20:00 198 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, 
ul. Zakopiańska 62 04:25 21:25 198 PLN

Łódź Stacja Paliw BP, ul. Kątna 1 09:15 16:25 188 PLN

Poznań Parking przy Centrum Handlowym M1, 
ul. Szwajcarska 14 08:20 17:15 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 11:30 14:10 168 PLN

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu 
Młodzieży, od ul. Świętokrzyskiej 06:55 19:05 198 PLN

Wrocław Stacja Paliw Circle K, ul. Sucha 15C 04:20 21:20 198 PLN

JASTRZĘBIA GÓRA
przygoda & chillout nad morzem

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

POP-KJG-1 24.06–05.07.2019 1999 PLN
POP-KJG-2 30.07–10.08.2019 1999 PLN
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 12 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Realizowane przy min. 20 uczestnikach
• turystyczny rejs statkiem: 50 PLN
• spływ kajakowy rzeką Piaśnicą: 100 PLN
• galeria najlepszych zdjęć: 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – worek, latarka, ba-

terie do niej, bidon, poduszka dmuchana taka do 
podróży na kark, pałeczki fl uorescencyjne: 100 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl

#relaks #plażing #wakacjenadbałtykiem

Impreza organizowana przez BTA Kompas

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar lub pociąg

atrakcje:  survivalowa wyprawa, park 
wodny, pływanie na desce – SUP


