GÓRKI WIELKIE – BESKID ŚLĄSKI
WARRIOR CAMP
Laser Tag & Łucznictwo & Sztuki walki
Kolonia dla dzieci w wieku 8-13 lat oraz młodzieży 13-18 lat

MIEJSCOWOŚĆ: Górki Wielkie to beskidzka wioska położona niedaleko Brennej i zaledwie kilka
kilometrów od głównych kurortów - Ustronia, Szczyrku czy Wisły, w Beskidzie Śląskim. Górki
Wielkie znane są z mikroklimatu, który bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie. Bezsprzecznym
walorem miejscowości są malownicze treny i piękne, górskie widoki.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny „Sangos” położony jest na uboczu
w pięknej i spokojnej okolicy, pozwalającej na relaks i odpoczynek. Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe
z łazienkami, wszystkie odświeżone w 2019 r. Ośrodek położony niedaleko drogi prowadzonej do
Brennej. Okolica cieszy się popularnością wśród miłośników uprawiania turystyki pieszej oraz
sportów wyczynowych. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem internetowym:
http://osrodeksangos.pl
DO DYSPOZYCJI DZIECI: sala do ćwiczeń lustrami oraz matą, ring bokserski, sale do prowadzenia
zajęć, boisko, plac zabaw, stół do tenisa stołowego, miejsce na ognisko, ogrodzony teren zielony.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na
drogę powrotną. Posiłki wydawane są w formie bufetu serwowanego przez obsługę ośrodka.
Dodatkowo na terenie ośrodka woda w galonach dostępna 24h/dobę na korytarzach. Domowe
posiłki przygotowywane na miejscu przez świetnych kucharzy oraz cukiernika.
TRANSPORT: PKP na trasie Gdynia – Bielsko Biała – 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/GORWC/L22

25.06–06.07.2022
05.07–16.07.2022
15.07–26.07.2022
25.07–05.08.2022

1724,00 zł
1724,00 zł
1724,00 zł
1724,00 zł

1774,00 zł
1774,00 zł
1774,00 zł
1774,00 zł

1824,00 zł
1824,00 zł
1824,00 zł
1824,00 zł

1874,00 zł
1874,00 zł
1874,00 zł
1874,00 zł

1924,00 zł
1924,00 zł
1924,00 zł
1924,00 zł

1974,00 zł
1974,00 zł
1974,00 zł
1974,00 zł

02/CT/GORWC/L22
03/CT/GORWC/L22
04/CT/GORWC/L22
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* 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

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, ,
program obozu, wstępy wg programu, 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 pociągu: Gdynia, Tczew, Bydgoszcz +270 zł; Inowrocław, Gniezno, Poznań +240 zł;
Wrocław +220 zł; Opole +190 zł; Katowice +150 zł; Tychy +150 zł ; Bielsko Biała - brak dopłat.
Przejazdy antenowe (realizowane przy min. 5 uczestnikach): Malbork, Toruń, Olsztyn +270 zł;
Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa +240 zł; Częstochowa +190 zł; Kraków +160 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 +110 zł
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży dla chorób przewlekłych (CP)
rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 oraz kwarantannę + 160 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.

GÓRKI WIELKIE – BESKID ŚLĄSKI
WARRIOR CAMP
Laser Tag & Łucznictwo & Sztuki walki
Kolonia dla dzieci w wieku 8-13 lat oraz młodzieży 13-18 lat
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 stosowna
kwota ubezpieczenia zostanie automatycznie odjęta od wpłaty i zaksięgowana na poczet
uruchomienia polisy ubezpieczeniowej.
Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz aktualny paszport lub
dowód osobisty tymczasowy - ważny min. pół roku od daty powrotu z imprezy.

PROGRAM KOLONII:
TO BE LIKE A WARRIOR:
KRAV MAGA: poznacie podstawy skutecznych
technik samoobrony pochodzących z BOKSU, JIU
JITSU, JUDO, MUAY THAI, ZAPASÓW i innych sztuk
walki. Dowiecie się jak obezwładnić napastnika. Jak
reagować, gdy ktoś atakuje Was z niebezpiecznym
narzędziem w ręku.
NA BOKSERSKIM RINGU: każdy z Was zna kultowy
film ROCKY. Podczas zajęć nauczycie się PODSTAW
BOKSU. Sprawdzicie swoją kondycję na prawdziwym
RINGU BOKSERSKIM.
SAMOOBRONA: CHŁOPCY vs. DZIEWCZĘTA: jeśli
kiedyś, idąc samotnie ciemną ulicą, odczuwaliście
paraliżujący strach, to znaczy, że NAUKA
SAMOOBRONY jest skierowana właśnie do Was.
Na koniec sprawdzicie wspólnie nabyte umiejętności
podczas wspólnych ćwiczeń.
MEDYTACJA W STYLU TAI CHI: odbędziecie solidny
trening poprzez powolne i płynne ruchy oraz
głębokie, rozluźniające oddechy, które sprawią, że
totalnie odpłyniecie!
JOGA & STREACHING ELEMENTARY: porozciągacie
się, aby rozluźnić ścięgna i mięśnie oraz zapobiegać
zakwasom.
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MISJA PRZETRAWNIE:
LASEROWY PAINTBALL - LASER TAG: paintball
bez kulek? Tak to Laser Tag! Jest to bezpieczna
alternatywa dla gier typu paintball. Każdy z
Graczy otrzyma zestaw czujników informujących
o trafieniu oraz specjalnie skonstruowane
karabinki strzelające wiązką światła. Do wyboru
będziecie mieli różne misje m.in. klasyczny
deathmatch, team deathmatch bądź capture
the flag!
ŁUCZNICTWO: spróbujecie swoich sił w
STRZELANIU Z ŁUKU do tarcz. Odkryjecie kto
ma w sercu ducha Robin Hooda.
KOMANDO FOKI & STRATEGICZNA GRA
TERENOWA: poznacie podstawy techniki
militarnej w tym m.in. MUSZTRĘ - podstawowe
komendy i zwroty, które wprowadzą Was w
wojskowy klimat. Stworzycie i wspólnie
zaśpiewacie piosenkę żołnierską. Poznacie
podstawy SURVIVALU oraz nauczycie się
rozpalać ognisko bez użycia zapałek. Dowiecie
się jak przetrwać w lesie i zbudować schronienie.
FIRST AID STORY: nigdy nie wiecie kiedy dojdzie
do wypadku, dlatego bardzo istotne jest
posiadanie umiejętności radzenia sobie w
kryzysowych
sytuacjach.
Podczas
zajęć
odbędziecie naukę PIERWSZEJ POMOCY I
RATOWNICTWA w terenie z wykorzystaniem
dostępnych pod ręką materiałów, również bez
użycia apteczek. Dowiecie się czym jest ZASADA
TRÓJEK oraz nauczycie się
określania
priorytetów w zaspokajaniu poszczególnych
potrzeb w trudnych sytuacjach.
OGNISKO Z DRESZCZYKIEM: poczujecie
niesamowity i wyjątkowy klimat opowiadając
sobie STRASZNE HISTORIE I LEGENDY oraz
piekąc kiełbaski przy ognisku.
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NIGHT FIGHT: dwa nieprzyjacielskie obozy,
wartownicy i zwiadowcy walczą nocą w lesie
o sztandar. Strzeżcie się światła latarki
eliminującego z dalszej gry. Gdy jest ciemno
poziom trudności wzrasta – ale Dacie radę!
NOCNY ALARM – to pozytywna dawka adrenaliny
i świetna zabawa.

TAKE

IT

EASY…

LEŚNY PARK NIESPODZIANEK: to niezwykłe
miejsce, które musi odwiedzić każdy ciekawy
świata. Emocjonujące pokazy LOTÓW PTAKÓW
DRAPIEŻNYCH oraz sów zawsze wszystkim
zapierają dech w piersi. Oprócz tego będziecie
mogli karmić muflony i daniele, zobaczycie z
bliska wiele leśnych zwierząt, a to wszystko z
pięknym widokiem na góry i doliny Beskidu
Śląskiego.
WISŁA: wycieczka do Wisły, stolicy skoków
narciarskich. Czeka Was spacer po miasteczku
wybitnego skoczka - ADAMA MAŁYSZA.
Zobaczycie ZABYTKOWY PARK PRZYGÓD i
Pomnik Źródeł Wisły, SKOCZNIĘ oraz GALERIĘ
TROFEÓW samego Mistrza.
AQUAPARK ZAGROŃ: wychillujecie się w PARKU
WODNYM OLZA. Czeka na was kręta zjeżdżalnia
o długości 70m oraz JACUZZI, 2 GEJZERY na
środku basenu, DZIKA, RWĄCA RZEKA,
wodospady płaszczowe (2 godziny zegarowe).
USTROŃ: odwiedzicie piękny PARK ZDROJOWY
W USTRONIU, w którym znajduje się pijalnia wód
mineralnych oraz ustrońska tężnia. To będzie
okazja do chwili relaksu wśród licznych atrakcji,
a także oddechu powietrzem nasyconym licznymi
minerałami. Po spacerze oczywiście chwila na
lody!
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ALE JAZDA! – TOR SANECZKOWY RÓWNICA: wiatr
we włosach gwarantowany! Czeka Was
emocjonujący przejazd pierwszym w Beskidach
TOREM SANECZKOWYM TYPU ROLLER COASTER.
600 metrów zakrętów, serpentyn i podjazdów, a to
wszystko kilka metrów nad ziemią! ( 2 zjazdy).
SZLAK KAMYKA: ścieżka Dydaktyczna Góra Bucze
w Górkach Wielkich i prowadząca na pobliskie
wzgórze, zwane GÓRĄ BUCZE, ma ok. 4 km
długości. Jej przejście umożliwia zapoznanie się
z ekosystemami leśnymi charakterystycznymi dla
tych rejonów Pogórza oraz zabytkami. 4 km ścieżki??? Dla Was to „pestka” 😉
SPOTOWE EMOCJE: siatkówka, koszykówka, piłka nożna i wiele więcej.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE (dla chętnych): ENERGYLANDIA
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 łącznie znajduje się mnóstwo różnych atrakcji.
Cena: 139 zł dla uczniów szkół podstawowych, 169zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych*
* wycieczka organizowana przy min. 20 uczestnikach. Cena wycieczki może ulec minimalnej
zmianie z chwilą uaktualnienia cennika na okres wakacyjny 2022 przez Energylandia.
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.

