obóz językowy

DARŁÓWKO
LETNIA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA NAJMŁODSZYCH

wiek: 8 - 14 lat
czas trwania: 9 dni
zakwaterowanie: ośrodek wypoczynkowy
transport: autokar / własny

# angielski #morze #bałtyk
Wakacje nad Bałtykiem z ATAS to gwarancja
najlepszej zabawy!Darłówko to doskonałe
miejsce dla najmłodszych, żeby stawiać
pierwsze kroki jako uczestnik obozu i przełamać
barierę mówienia po angielsku. Pomoże im
w tym doświadczona kadra – wychowawcylektorzy oraz native speakerzy. Zajęcia będą
prowadzone w ciekawej, przystępnej formie,
stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę!
Na zakończenie obozu zapraszamy wszystkich
uczestników do udziału w konkursie talentów.
Będzie się działo!

PROGRAM JĘZYKOWY
Program językowy na obozie JPD składa się
z dwóch elementów:
• lekcji teoretycznych, każda lekcja trwa
45 minut
• zajęć w terenie
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
• Lekcje w klasach: 10
• Zajęcia w terenie: 10
Zajęcia w terenie będą prowadzone w formie
warsztatów tematycznych (przyroda, zdrowy
styl życia, podróże, moda, fotografia).
Wymagania językowe wobec uczestników:
znajomość języka angielskiego w stopniu
przynajmniej podstawowym.
ZAJĘCIA
W
TERENIE
i
AKTYWNY
WYPOCZYNEK
Oprócz opisanych warsztatów, plażowania
i kąpieli w morzu na uczestników czekają
wycieczki:
• Kołobrzeg (spacer po starym mieście,
katedra, port, latarnia morska, Wyspa Solna),
• Park Wodny Jan w Darłowie,
• latarnia morska i port w Darłowie.
Zajęcia językowe i wycieczki krajoznawcze
będą przeplatane zajęciami sportowymi takimi
jak siatkówka, koszykówka, badminton, piłka
nożna.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony
jest 100 m od morza na ogrodzonym terenie
pośród sosnowego lasu wydmowego, przy
głównym trakcie spacerowym. Pozwala to na
nieograniczone korzystanie z plaży i atrakcji
w centrum miasta. Na terenie ośrodka
znajduje się kompleks boisk sportowych, plac
zabaw, świetlica, sala multimedialna, sale
do oraz pracownie do prowadzenia zajęć
dydaktycznych.
Zakwaterowanie w budynku hotelowy.
Pokoje maks. 4-osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, obiad +
podwieczorek, kolacja) +
suchy prowiant na drogę powrotną.

WAŻNE INFORMACJE
• Osoby
korzystające
z
transportu
zorganizowanego muszą posiadać ze sobą
legitymację szkolną
• Uczestników z dojazdem własnym prosimy
o przybycie do ośrodka około godziny 17:00
Adres ośrodka: OW „Diuna” ul. Słowiańska 16,
76-153 Darłówko (Darłówko Wschodnie)
Odbiór uczestników z dojazdem własnym
NAJPÓŹNIEJ do godziny 11.00.
Uwaga - obowiązkowy odbiór dzieci przez
rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.

FAKULTATYWNIE

• 180 PLN - warsztaty tenisa ziemnego
z elementami języka angielskiego – 5 pełnych
godzin zajęć z instruktorem obejmujących:
doskonalenie gry w tenisa ziemnego na
korcie (kort na terenie ośrodka), zajęcia
ogólnorozwojowe oraz zajęcia teoretyczne.
Uczestnicy powinni posiadać własne rakiety
(istnieje możliwość wypożyczenia rakiety na
miejscu: 20 PLN/turnus).
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do
6 dni pobytu, w zależności od warunków
pogodowych. Warsztaty realizowane przy
minimum 5 osobach.

obozy krajowe

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN
JPD-1

20.07–28.07.2021

1590 PLN

JPD-2

29.07–06.08.2021

1590 PLN

JPD-3

07.08–15.08.2021

1590 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób
wynoszącej 30 osób, impreza może zostać
przez organizatora odwołana bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub
zadośćuczynienia. Organizator powiadamia o tym
fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
✓ 8 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna
✓ wyżywienie 3 x dziennie plus suchy prowiant
na drogę powrotną; świadczenia rozpoczynają się
kolacją w dniu przyjazdu, kończą się śniadaniem
i suchym prowiantem na drogę powrotną
✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek
✓ opieka ratownika, kadry pedagogicznej
(lektorów języka angielskiego oraz native
speakerów) oraz opieka medyczna - pielęgniarka
w ośrodku i lekarz dochodzący
✓ ubezpieczenie AXA: NNW (5000 PLN)
✓ lekcje nauki języka angielskiego w formie zajęć
w salach oraz zajęć w terenie (20 godzin
lekcyjnych)
✓ materiały dydaktyczne do nauki
✓ koszulka obozowa
✓ bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych
✓ wycieczki do Parku Wodnego Jan i do Latarni
Morskiej w Darłowie oraz całodzienna wycieczka
do Kołobrzegu
✓ dyplom potwierdzający udział w zajęciach
językowych

www.atas.pl

FAKULTATYWNIE

• 320 PLN - warsztaty tenisa ziemnego
z elementami
języka angielskiego:
9 pełnych godzin zajęć z instruktorem
tenisa obejmujących: doskonalenie gry
w tenisa ziemnego na korcie (kort na terenie
ośrodka), zajęcia ogólnorozwojowe oraz
zajęcia teoretyczne. Uczestnicy powinni
posiadać własne rakiety (istnieje możliwość
wypożyczenia rakiety na miejscu: 20 PLN/
turnus).
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do
7 dni pobytu, w zależności od warunków
pogodowych. Warsztaty realizowane przy
minimum 5
osobach.
• 100
PLN
warsztaty
taneczne
z elementami języka angielskiego - 8 godzin
zajęć tanecznych z instruktorem, (każda po 60
minut), doskonalenie technik tańca.

Warsztaty realizowane przy minimum
8 osobach.
• 75 PLN - wycieczka do Aquaparku –
2 godzinny pobyt w Aquaparku w Redzie
(wycieczka realizowana przy zgłoszeniu się
minimum 20 osób).
UWAGA:
Zajęcia fakultatywne nie są realizowane
kosztem zajęć językowych.

WAŻNE INFORMACJE

DODATKOWE OPŁATY

Odbiór uczestników z dojazdem własnym
NAJPÓŹNIEJ do godziny 10.00.
Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży do
lat 18 przez rodziców lub osoby pisemnie
upoważnione.

• 220 PLN - dieta bezglutenowa
• 50 PLN - ubezpieczenie KR
rezygnacji)

(koszty

• Osoby
korzystające
z
transportu
zorganizowanego muszą posiadać ze sobą
legitymację szkolną
• Uczestników z dojazdem własnym prosimy
o przybycie do ośrodka około godziny 15:00
Adres ośrodka: OW „Diuna”, ul. Polna 1, 84-104
Jastrzębia Góra

TRANSPORT

Przejazd autokarem na trasie Warszawa - Łódź – Toruń - Bydgoszcz – Jastrzębia Góra.
Pozostałe trasy (południowa i zachodnia) realizowane są PKS, PKP lub busem przy minimim 5 osobach.
Wyjazd z miast z trasy południowej i zachodniej do potwierdzenia 7 dni przed wyjazdem.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Godzina odjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

Dopłata

Trasa południowa – dotyczy turnusów JPJ-1 i JPJ-3
Wyjazd realizowany przy minimum 5 osobach – miasto i godzina wyjazdu oraz środek transportu do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem. Istnieje możliwość dowozu uczestników do głównego autokaru różnymi środkami transportu (PKS, PKP, bus). Uwaga: Należy zabrać legitymację szkolną.
Kraków
Katowice
Częstochowa

Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu – PKS, PKP, bus pod opieką konwojenta). Miejsce zbiórki, godzina odjazdu,
środek transportu podane zostaną na 7 dni przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie wyjazdowym na stronie www.atas.pl)

250 PLN
250 PLN
250 PLN

Trasa centralna – wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy
Warszawa

Dw. Zachodni PKS st. 11

06:00

19:45

200 PLN

Łódź

Dw. PKP Łódź Widzew, ul. Służbowa 8 (parking przed budynkiem dworca)

08:00

17:45

200 PLN

Toruń

Dw. PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia 4

11:00

14:45

180 PLN

Bydgoszcz

Parking pod Halą Łuczniczka, ul. Toruńska 59

12:00

13:45

150 PLN

Trasa zachodnia – dotyczy turnusów JPJ-2 i JPJ-4
Wyjazd realizowany przy minimum 5 osobach – miasto i godzina wyjazdu oraz środek transportu do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem. Istnieje możliwość dowozu uczestników do głównego autokaru różnymi środkami transportu (PKS, PKP, bus). Uwaga: Należy zabrać legitymację szkolną.
Wrocław
Poznań
Gniezno

www.atas.pl

Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu – PKS, PKP, bus pod opieką konwojenta). Miejsce zbiórki, godzina odjazdu,
środek transportu podane zostaną na 7 dni przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie wyjazdowym na stronie www.atas.pl)

obozy krajowe

250 PLN
250 PLN
220 PLN

