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MIEJSCOWOŚĆ: Białka Tatrzańska to malownicza wieś podhalańska położona nad rzeką Białką, 
jedną z najpiękniejszych i najczystszych tatrzańskich rzek. Miejscowość znana jest z najlepszych 
na Podhalu oscypków oraz słynnego Zbója Janosika, który pochodził z Białki Tatrzańskiej.  
 
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat „U Sorosa” usytuowany jest w sercu malowniczej Białki 
Tatrzańskiej, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami urządzone w stylu regionalnym.  Spokojne, 
zielone otoczenie zapewni dzieciom prawdziwy wypoczynek. Zdjęcia obiektu dostępne są pod 
adresem internetowym: http://usorosa.com/  
 
DO DYSPOZYCJI DZIECI: stołówka, sala kominkowa, świetlica. Na terenie ośrodka znajduje się 
także zadaszone miejsce na ognisko i zewnętrzny  BASEN ZE ZJEŻDŻALNIĄ oraz stół do tenisa. 
Wokół ośrodka znajduje się bardzo duży, ogrodzony teren zielony z boiskiem  do siatkówki i  piłki 
nożnej.  
 
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant 
na drogę powrotną. 
 
TRANSPORT: PKP na trasie Gdynia – Zakopane – Gdynia (miejsca rezerwowane, siedzące) oraz 
transfer autokarowy do i z miejsca zakwaterowania. Wyjazd z Gdyni w godzinach wieczornych, 
powrót do Gdyni w godzinach porannych. Przejazdy antenowe z poszczególnych miejscowości 
w Polsce. 
 
TERMINY i CENA: 

KOD  TERMIN 
CENA DO 

15.01.2022* 
CENA DO 

15.02.2022* 
CENA DO  

15.03.2022* 
CENA DO 

15.04.2022* 
CENA DO 

15.05.2022* 
CENA 

REGULARNA 
01/CT/BIAEC/L22 03.07-14.07.2022 1882 zł 1932 zł 1982 zł 2032 zł 2082 zł 2185 zł 
02/CT/BIAEC/L22 14.07-25.07.2022 1882 zł 1932 zł 1982 zł 2032 zł 2082 zł 2185 zł 
03/CT/BIAEC/L22 25.07-05.08.2022 1882 zł 1932 zł 1982 zł 2032 zł 2082 zł 2185 zł 

* promocja ważna do podanego terminu, lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej. Liczba miejsc w puli 
promocyjnej ograniczona 
** promocja first minute nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi 
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UWAGA: Terminy imprezy dotyczą wyjazdu z Trójmiasta, termin wyjazdu z poszczególnych miast 
uzależniony od rozkładu jazdy pociągu. 
Termin dla dojazdu własnego: przyjazd do ośrodka dzień później, powrót dzień wcześniej. 
 
W CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, 
przewodnika, program obozu, wstępy, ubezpieczenie NNW, opłaty za Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, opłaty za Turystyczny Fundusz Pomocowy , podatek VAT. 
 
W CENĘ NIE WLICZONO: transportu, w zależności od miasta wyjazdu dopłata za transport 
wynosi:  
Trasa główna: Gdynia, Tczew, Malbork +270 zł;  Warszawa, Piotrków Trybunalski + 240 zł;  
Częstochowa + 190 zł; Kraków + 160 zł. 
Przejazdy antenowe (realizowane przy min. 5 uczestnikach): Katowice +190 zł; Lublin, Łódź, 
Poznań +240 zł; Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń + 270 zł; Rzeszów + 170 zł; Wrocław +220 zł. 
Dojazd własny – brak dopłat. 
 
UWAGA! Możliwość wsiadania na trasie do  pociągu. 
Dojazdy antenowe mogą odbywać się innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako 
główny w ofercie tj. autokarem o niższym standardzie, busem, samochodem osobowym, 
transportem publicznym pod opieką konwojenta, a także istnieje możliwość związanych z tym 
ewentualnych przesiadek. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane 
warunkami drogowymi, co może wiązać się z oczekiwaniem na transport w miejscach 
przesiadkowych i miejscach wyjazdu. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych 
konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 
5 osób) na 7 dni przed wyjazdem. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed 
wyjazdem. Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla grupy z dowolnego miejsca w 
Polsce po uzgodnieniu z Biurem obsługi Klienta.  

Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia: 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży + 85 zł 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na 
COVID-19 oraz kwarantannę +130 zł  
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży dla chorób przewlekłych (CP) 
rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 oraz kwarantannę + 185 zł 
 • ubezpieczenie gwarancji niezmienności ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut + 100 
zł 
 
UWAGA! Wszystkie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania podróży stanowią 
odrębny produkt w postaci polisy zawartej z Ubezpieczycielem w ramach umowy generalnej BT 
Czerwiński Travel i nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z wyjazdu lub 
odwołania turnusu przez organizatora.  
Dodatkowe ubezpieczenia stanowią oddzielny produkt turystyczny i należy je opłacić najpóźniej 
w ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł 
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stosowna kwota ubezpieczenia zostanie automatycznie odjęta od wpłaty i zaksięgowana na 
poczet uruchomienia polisy ubezpieczeniowej. 
 
Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz aktualnego 
paszportu lub dowodu osobistego ważnego min. pół roku od daty powrotu z imprezy. 

 
 
Główną ideą obozu jest nauka języka 
poprzez zabawę i animacje. Każdego dnia 
wykwalifikowana kadra zapewni 3-4 
godziny atrakcyjnych zajęć prowadzonych 
w języku angielskim. Program zajęć będzie 
dostosowany do poziomu uczestników 
(weryfikacja poziomu zaawansowania 
znajomości języka angielskiego będzie 
odbywać się przed wyjazdem lub w 
pierwszym dniu obozu na podstawie testu 
sprawdzającego).  
Zabawy będą prowadzone w JĘZYKU 
ANGIELSKIM lub będą zawierały elementy 
języka angielskiego np.: zadania w grze 
strategicznej. 
 
THEATER WORKSHOP: doskonalenie języka 
angielskiego poprzez zajęcia teatralne. 
Trening ról, przygotowanie scenografii, 
strojów, wykonanie zaproszeń pozwoli 
wydobyć z WAS prawdziwych ARTYSTÓW. 
Odkryjecie swoje emocje, kreatywność i 
fantazję.  
 
Q&A  - TIME FOR MY STORY : każdy z Was będzie miał za zadanie przygotować ZAJAWKĘ o sobie: 
opowiedzieć skąd przyjechał, jakie ma hobby, przedstawić swoją rodzinę, TOP NEWS na swój 
temat. Podczas Waszej prezentacji pozostali uczestnicy będą zadawać Wam pytania metodą 
Q&A. Akcja – integracja! 
 
HERO IN THE WONDERLAND: wybierzecie swojego ulubionego bohatera z kreskówek, bajek czy 
komiksów. Przedstawicie go pozostałym obozowiczom – oczywiście po angielsku! Forma? – 
Wszystkie chwyty dozwolone.  
 
LINGUISTIC PUN – ADVERB GAME: w tej grze liczy się refleks i Wasze umiejętności językowe! Kto 
zostanie PRZYSŁÓWKOWYM MISTRZEM?  
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TONQUE TWISTERS: „She sells seashells by the 
seashore” czyli totalnie odjechane angielskie 
ŁAMACZE JĘZYKOWE. Podejmiecie to 
wyzwanie? 
 
WHAT ABOUT IF PLANTS PRODUCE HUMANS  
TO MAKE CARBON DIOXIDE? – na takie trudne 
tematy będziecie dyskutować I debatować przy 
pomocy Waszych lektorów 
 
THE VOICE OF BIAŁKA: “Don't ya know that I'm 
stronger? Don't ya see me in all black? Don't ya 
cry like a baby? Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha Who's 
laughing now?…” Eva Max, Dua Lipa, a może 
Billie Eilish? – NOWE TECHNIKI NAUKI JĘZYKA! 
Wyśpiewacie sobie drogę do sukcesu. 
  
LET’S PLAY A GAME! ENGLISH OUTDOOR FUN: 
to co lubicie najbardziej: integracja, praca 
w grupach, ciekawe zadania, wyzwania, 

wzajemne wsparcie i podejmowanie decyzji😊 
Epicka GRA TERENOWA. 
 
TWISTED BALL – ZORBING: ekstremalny sport w 
kuli sferycznej. Turlanie się będąc wewnątrz 
GIGANTYCZNEJ KULI to prawdziwy sprawdzian 
wytrzymałości i gwarancja niezapomnianego 
przeżycia! Tą animację zapamiętacie na bardzo 
długo! 
 
BUUBLE FOOTBALL vs BUMPER BALL: 
absolutna nowość na rynku rozrywki aktywnej. 
Rozegracie ekscytujący kolonijny turniej piłki 
nożnej… ale każdy z Was będzie ubrany 
w DMUCHANĄ KULĘ amortyzującą upadek. 
Będziecie się turlać, odbijać od przeciwników 
i dużo śmiać. Zabawa nie z tej ziemi! 
 
SKY ESCAPADE IN SLOVAKIA - PODNIEBNA 
ESKAPADA NA SŁOWACJI: spacer pełen 
wspaniałych widoków i adrenaliny. Zobaczycie 
widowiskowe panoramy Tatr, Gorów, Magury 
Spiskiej, Pienin i Beskidu Sądeckiego. 

https://www.eska.pl/hit/billie-eilish-therefore-i-am/361082
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Dodatkowo, wejdziecie na TARAS WIDOKOWY 
(na wieży), który jest na wysokości 1175 m 
n.p.m.  oraz SIEĆ ADRENALINOWĄ, która 
znajduje się, na jej samym środku – tylko dla 
osób bez lęku wysokości! 
Na ścieżce znajdują się przystanki edukacyjne, 
z których dowiecie się wielu ciekawych 
informacji  o miejscowej faunie i florze. 
 
ADVENTURE IN THE MOUTINS – EXCURSION 
TO ZAKOPANE: SKOCZNIE NARCIARSKIE, 
KRUPÓWKI, GUBAŁÓWKA - nie może nas tam 
zabraknąć. Najbardziej charakterystyczne 
miejsca stolicy polskich Tatr nie będą nam obce.  
 
EXTREME CHALLENGE – PARK LINOWY: w 
PARKU LINOWYM czekać na Was będzie moc 
niezapomnianych wrażeń.  Skorzystacie z 
jednej z dwóch dostępnych tras. Domki na 
drzewie, kładki, mostki oraz ZJAZDY 
TYROLKAMI dostarczą sporej dawki emocji. 
 
TO BE ON THE TOP: kolonia w górach bez 
zdobycia szczytu? Nie z nami te numery! 
Wjedziemy na szczyt Kotelnicy KOLEJKĄ 
LINOWĄ. Na górze czekać na nas będzie 
zapierająca dech w piersiach panorama Tatr, 
Gorców i Pienin, którą podziwiać można z 
tarasu widokowego. 
 
MONSTERROLLER: dla sympatyków 
niecodziennych wyzwań mamy coś 
wyjątkowego! Podwyższone bicie serca, 
adrenalina i super zabawa czyli zjazd ze szczytu 
Kotelnicy na HULAJNODZE MONSTERROLLER! 
Kto podejmie wyzwanie? 
 
THE GREATEST SHOWMAN: kurtyna w górę, czyli show must go on! Przed Wami wielki spektakl 
podsumowujący Waszą pracę podczas zajęć teatralnych. GENIALNA PREMIERA W WYKONANIU 
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW! 
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE (dla chętnych):  
ENERGYLANDIA – NAJWIĘKSZY PARK ROZRYWKOWY W POLSCE 
Weźmiecie udział w całodziennym szaleństwie w rodzinnym parku rozrywki ENERGYLANDIA  
w Zatorze. Park podzielony jest na strefy tematyczne, w których znajduje się mnóstwo różnych 
atrakcji.   
 
Cena: 139 zł dla uczniów szkół podstawowych, 169 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych* 
 
WATER WORLD - TERMA BANIA: karuzele wodne, armatki i kaskady, basen ze sztuczną falą, 
grota z gejzerem, wodospad, ławeczki do masażu bocznego i dennego, rwąca rzeka, kręta 
ANAKONDA, zjeżdżalnia pontonowa oraz superszybka zjeżdżalnia TURBO. Brzmi nieźle, 
prawda? Te i inne atrakcje dostępne będą dla Was przez 2,5 godziny w nowoczesnym 
AQUAPARKU TERMA BANIA. 
 
Cena: 59 zł* 
 
* wycieczka organizowana przy min. 20 uczestnikach. Cena wycieczki może ulec minimalnej 
zmianie z chwilą uaktualnienia cennika na okres wakacyjny 2022. 
 
UWAGA: Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie od kondycji i wieku 
uczestników. Fotorelacja z kolonii będzie udostępniona drogą elektroniczną.  
 

W przypadku nagłego i niezależnego od Biura Turystycznego Czerwiński Travel s.c. wzrostu cen 
za elementy składowe oferty np. paliwa, żywności, opłat drogowych, kursu walut etc. cena 
kolonii/obozu może ulec zmianie. 
 

 


