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ŁEBA
kolonie i obozy tematyczne

#strzelanki #gokarty #japońskaprzygoda #mocatrakcji #łebaaktywniesportoworekreacyjnie

Zapraszamy do Łeby gdzie przez całe lato organizowane 
są imprezy promujące aktywny wypoczynek na plaży 
tj. siatkówka plażowa, regaty, żeglowanie, nurkowanie, 
aerobik i występy taneczne.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka 
w godzinach wieczornych, po 19:00, zakwaterowanie, 
ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe, 
uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych 
na terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty żeglarskie, 
itp.)
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suche-
go prowiantu. Wyjazd, powrót do poszczególnych miast 
wg rozkładu jazdy. 

DODATKOWY PROGRAM DLA 
KOLONII „MOC ATRAKCJI” POP CŁA: 
8 13 lat
• power Park Łeba – park linowy. Trasa szkolenio-

wa z systemem asekuracji nad ziemią, następnie 
trudniejszą trasę zieloną Na całej trasie będziecie 
przypięci do liny asekuracyjnej. Wszystkie urządze-
nia oraz sprzęt asekuracyjny używany w Power Park 
Łeba posiada wszelkie atesty i certyfi katy bezpie-
czeństwa wymagane przez Polski Związek Alpinizmu

• gokarty – ABC jazdy gokartowej (szkolenie, tre-
ning, jazda) – profesjonalny tor z profesjonalnymi, 
wyposażony w system świateł sygnalizacyjnych. 
Gokarty posiadają regulowane fotele. Zajęcia dzie-
lą się na 2 części: teoretyczna – poznacie budowę 
gokartów, specyfi kę toru, techniki jazdy, zasady 
bezpieczeństwa oraz praktyczną – trening i zabawa 
w formie wyścigu (2 jazdy). Zapewniamy: kombine-
zony, certyfi kowane kaski, kołnierze asekuracyjne

• gokart serwis/ pit stop serwis – pod okiem in-
struktora poznamy budowę i możliwości gokarta, 
nauczymy się podstawowych czynności serwisowych 
tj. wymiana kół i spoilerów na czas w mini zespołach

• wspinaczka – dwustronna, pochyła ścianka wspi-
naczkowa o zróżnicowanym stopniu trudności

• Dinopark Łeba – Park Dinozaurów, zobaczymy fascy-
nujące olbrzymy z bliska. Zobaczycie ok. 100 gadów. 
Fani motoryzacji poznają przodka samochodów 
– napędzane pedałami pojazdy Flinstone’ów

• Łeba Park – place zabaw, utrzymane w charakterze 
ery dinozaurów. Najmłodsi archeolodzy, metodą od-
krywkową, odnajdą szkielety dinozaurów. Miłośnicy 
przepraw i wspinaczek chętnie będą zdobywać mini 
ścianki, linaria (pajęczyny). Drugi plac zabaw to jeden 
wielki tor przeszkód, wymagający od najmłodszych 
największej sprawności (wspinaczki, ruchome pomo-
sty, itp.)

• mini zoo – będziemy poznawać i karmić kozy, owce, 
daniele, jelenie, kucyki i wiele innych zwierząt

• piesze wędrówki – odkrywanie nieznanych zakątkó 
miasta, spacer do portu rybackiego, wzdłuż wybrzeża

• wodne ABC – bezpieczeństwo w wodzie, gry i kon-
kursy

• gry plażowe, zamki z piasku. Gry i zabawy sportowo-
-integracyjne, rozgrywki międzykolonijne

• dyskoteki, podchody, quizy, turnieje, konkurs kara-
oke

• wycieczka kolejką do Słowińskiego Parku Narodo-
wego, wędrówka po wydmach, rejs po jeziorze

DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU 
„MANGOMANIACY” POP CŁM: 
11 16 lat 
• Japonia dla ciekawych – Japonia wczoraj i dzisiaj. 

Wirtualna podróż do kolebki mangi
• ze sztuką przez wieki – stworzymy tradycyjne japoń-

skie maski teatralne, wachlarze i zakładki do książek. 
Sztuka zdobnicza współczesnej Japonii – wykonamy 
oryginalne pokrowce na nasze telefony (pokrowiec 
we własnym zakresie)

• nauczymy się jeść pałeczkami (hashi). Do czego służy 
oshibori?Ceremonia picia herbaty

• spokój i harmonia, czyli sztuka cierpliwości – origami. 
Nauka technik układania ikebany. Konkurs sudoku

• manga, anime i współczesne kino japońskie – war-
sztaty tworzenia mangi; spróbujemy stworzyć własny 
komiks. Noc anime – prezentacja najbardziej znanych 
i tych mniej popularnych anime

• sumo, Kendo i …piłka nożna – zawody sumo. Kendo, 
czyli droga miecza – sztuka walki wywodząca się 
z szermierki japońskich samurajów. Mecz w piłkę 
nożną

• cosplay day – dzień spędzimy w „skórze” ulubionych 
postaci (stroje własne)

• otaku Matsuri – wielki fi nał! Wystawimy sztukę te-
atralną opartą na legendach japońskich. Wytworna 
uczta spożywana w prawdziwie japońskim stylu

• program animacyjny: plażowanie i kąpiele w morzu, 
gry i konkursy plażowe, ognisko, gra terenowa, Noc 
Kinożerców, uczestnictwo w otwartych imprezach 
rozrywkowych na terenie Łeby (koncerty, plenery, 
regaty żeglarskie itp) oraz wiele innych atrakcji!

• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Naro-
dowego, wędrówka po wydmach

DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU 
REKREACYJNO SPORTOWEGO „ŁEBA 
AKTYWNIE” POP CŁŁ: 13 15, 16 18 lat
• kajaki i rowerki wodne nad Jeziorem Sarbsko, odbę-

dziemy lekcję bezpiecznego wypoczynku, nad wodą 
i na wodzie, kilka wskazówek jak obchodzić się z pły-
wającą „maszyną, dowiecie się jak wiosłować, by się 
nie zmęczyć i wyruszycie na wycieczkę po jeziorze;

• tor gokartowy – szkolenie, trening, kwalifi ka-
cje, wyścig: profesjonalny tor z profesjonalnymi, 
wyposażony w system świateł sygnalizacyjnych. Go-
karty posiadają regulowane fotele. Zajęcia dzielą się 
na 2 części: teoretyczna – poznacie budowę gokartów, 
specyfi kę toru, techniki jazdy, zasady bezpieczeństwa 

oraz praktyczną – trening i zabawa w formie wyścigu 
(2 jazdy). Zapewniamy: kombinezony, certyfi kowane 
kaski, kołnierze asekuracyjne;

• power Park Łeba – park linowy. Trasa szkolenio-
wa z systemem asekuracji nad ziemią, następnie 
trudniejszą trasę zieloną Na całej trasie będziecie 
przypięci do liny asekuracyjnej. Wszystkie urządzenia 
oraz sprzęt asekuracyjny używany w Power Park Łeba 
posiada wszelkie atesty i certyfi katy bezpieczeństwa 
wymagane przez Polski Związek Alpinizmu 

• paintball – po zapoznaniu się ze sprzętem, weź-
miecie udział w rozgrywkach scenariuszowych 
o zróżnicowanym stopniu trudności – od prostej do 
bardzo skomplikowanej i złożonej gry leśnej scenerii 
(na wydzielonym, ogrodzonym siatką terenie). Za-
pewniamy niezawodne markery, maski, mundury 
oraz kulki z farbą

• ścianka wspinaczkowa – wspinaczka na pięciome-
trowej, dwustronnej ściance wspinaczkowej, z każdej 
strony dwie drogi wspinaczkowe, o zróżnicowanym 
stopniu trudności

• football bungee – drużynowa rozgrywka w piłkę 
nożną, ale na uprzęży! Uczestnicy w pełnej uprzęży 
alpinistycznej odbywają tradycyjny mecz piłkarski, 
towarzyszy temu zawsze mnóstwo zabawy i duża 
dawka śmiechu! Spróbuj, rewelacyjna zabawa gwa-
rantowana!

• tyrolka – zjazd na linie 120 m w pełnej uprzęży ase-
kuracyjnej oraz kasku. Niesamowite emocje i widoki 
(panorama parku oraz jeziora) – start pod okiem in-
struktora z wzniesienia, meta asekurowana również 
przez instruktora 

• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Naro-
dowego, wędrówka po wydmach

DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU 
„ŁEBSKIE WAKACJE” POP CŁW: 
13 15, 16–18 lat 
• gorący chillout na plaży
• escape room – lubisz wyzwania? Sprawdź czy uda Ci 

się wydostać z zamkniętego pomieszczenia w ciągu 
godziny

• fi lmomania – noc hitów kinowych
• zajęcia sportowe – siatkówka, koszykówka, kometka, 

ping-pong, mini piłka nożna, dla chętnych aquaaero-
bik

• turniej siatkówki plażowej
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych 

na terenie Łeby (np. koncerty, plenery, regaty żeglar-
skie itp.)

• dyskoteki, wizyta w stadninie w Nowęcinie (dla zain-
teresowanych)

• wstęp na rolkowisko (dla chętnych – konieczne włas-
ne rolki i ochraniacze)

(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)
• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Naro-

dowego, wędrówka po wydmach

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

wiek 
uczestników:  8–13, 11–16, 

13–15, 16–18 lat
czas trwania:  12 dni/ 11 dni turnus 1

transport: autokar

atrakcje: moc atrakcji, plażowanie, manga
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy „FREGATA” o bardzo dobrym stan-
dardzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Do naszej 
dyspozycji: stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala 
dyskotekowa, kawiarenka, sklepik, salka bilardowa, cym-
bergaje, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, boiska do 
koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej i plac zabaw. 
Pokoje: 3, 4-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser. Śniadania 
w formie bufetu. Pierwszy posiłek – ciepła kolacja 
(w wypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy 
typu fast-food), ostatni – śniadanie i suchy prowiant na 
drogę powrotną.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji 

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

20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). 
Kierowca ma prawo, w przypadku braku miejsca 
odmówić zabranie bagażu. Bagaż należy opisać imie-
niem i nazwiskiem

• zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile 
Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z ko-
niecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej 
w wysokości 40 PLN

• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, 
strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, nakrycie głowy

• proponowane kieszonkowe ok 130 PLN
• obowiązkowy odbiór dzieci do lat 18 przez rodziców 

lub osoby upoważnione

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11/10 (turnus 1) noclegów w poko-

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

na drogę powrotną
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu
• opieka: wychowawcza, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW do 5000 PLN
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

TRANSPORT 
Informujemy, że nie jest możliwy zakup transportu tylko 
w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak 
miejsce powrotu oraz że 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 wyjazdem. 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

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Bydgoszcz Parking TESCO, Toruńska 101 UWAGA: 
tylko II, III i IV turnus 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. Czerniakowskiej
POWRÓT: Pl. Bankowy

07:00 20:00 160 PLN

Wrocław McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 63 08:00 18:00 180 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN MOC ATRAKCJI 

POP-CŁA-1* 24.06–04.07.2019 1779 PLN
POP-CŁA-2 05.07–16.07.2019 1829 PLN
POP-CŁA-3 17.07–28.07.2019 1829 PLN
POP-CŁA-4 29.07–09.08.2019 1829 PLN 

Zaliczka: 500 PLN MANGOMANIACY

POP-CŁM-1* 24.06–04.07.2019 1649 PLN
POP-CŁM-2 05.07–16.07.2019 1699 PLN
POP-CŁM-3 17.07–28.07.2019 1699 PLN
POP-CŁM-4 29.07–09.08.2019 1699 PLN

Zaliczka: 500 PLN ŁEBA AKTYWNIE

POP-CŁŁ-1* 24.06–04.07.2019 1779 PLN
POP-CŁŁ-2 05.07–16.07.2019 1829 PLN
POP-CŁŁ-3 17.07–28.07.2019 1829 PLN
POP-CŁŁ-4 29.07–09.08.2019 1829 PLN 

Zaliczka: 500 PLN ŁEBSKIE WAKACJE

POP-CŁW-1* 24.06–04.07.2019 1649 PLN
POP-CŁW-2 05.07–16.07.2019 1699 PLN
POP-CŁW-3 17.07–28.07.2019 1699 PLN
POP-CŁW-4 29.07–09.08.2019 1699 PLN
* Turnus 1 skrócony – 11-dniowy

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 15 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
• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta 

wyjazdowego
• za specjalną dietę uczestnika (bezglutenowa, wege-

tariańska): 150 PLN

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

AXA, na wszystkie programy: 75 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
Realizowany przy min. 15 osobach
• dot. Programu „Moc atrakcji” warsztaty pla-

styczne – 12 godz. zajęć. Różne techniki malarskie, 
eksperymenty z nietypowymi materiałami pla-
stycznymi tj. piasek, muszelki, bursztyn, kamyki, 
mąką. Poznają papieroplastykę, origami, nauczą się 
pracy z plasteliną i ciastoliną: 70 PLN

• dot. Programów „”Mangomaniacy”, „Łeba Ak-
tywnie” i „Łebskie wakacje” adventure Golf Park 
– profesjonalne dwunastodołkowe pole do minigol-
fa. Tor o różnym stopniu trudności: 20 PLN

Dla wszystkich: 
• warsztaty taneczne – 7 spotkań po 1,5 godz., 

podstawy tańców latynoskich: samby, zumby 
i amerykańskiego jive’a oraz videoclip dance 
– tańca teledyskowego: hip-hop, r&b, jazz, salsa, 
funky: 120 PLN 

• wycieczka do Sea Parku – atrakcje parku rozrywki: 
fokarium, oceanarium 3D z kinem 5D, muzeum ma-
rynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park 
miniatur latarni morskich, galeon i park zręcznoś-
ciowy: 65 PLN

• rejs statkiem po morzu Bałtyckim: 35 PLN
• aquapark Reda – połączenie ogromnego parku 

wodnego z oceanarium, gdzie zobaczymy ryby i re-
kiny: 150 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
Dot. Programów „Mangomaniacy”, „Łeba Aktyw-
nie” i „Łebskie wakacje”: 
• bilard, piłkarzyki, cymbergaje: ok. 2 PLN/gra
Realizowane przy min. 15 osobach: 
• wypożyczenie roweru: ok. 25 PLN/dzień
• wstęp do Dinopark Łeba – Park Dinozaurów: ok. 

40 PLN

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”


