
MEGA MOCNI! – Jastrzębia Góra 
Moja pierwsza kolonia 

Kolonia dla dzieci w wieku 7 – 12 lat 

 

 

Specjalnie przygotowany program autorski dla dzieci najmłodszych,  
które dopiero zaczynają przygody z koloniami! 

 

MIEJSCOWOŚĆ: Jastrzębia Góra to miejscowość letniskowa należąca do jednej z najczęściej 
odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. Urok Jastrzębiej Góry, będącej najdalej 
na północ wysuniętą częścią Polski, przyciąga co roku tysiące turystów. Z łatwością można tu 
poczuć wakacyjny klimat i dać się ponieść przygodzie. 

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Bałtycki Relaks usytuowany jest w pięknym zakątku wybrzeża, 
odległość ośrodka od plaży to około 250 m. Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-i 4- osobowych  
z łazienkami. Teren z dala od ruchliwej drogi, cały ogrodzony i monitorowany. Zdjęcia obiektu 
dostępne są pod adresem internetowym: www.morzerelaks.pl 

DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: BARDZO DOBRA INFRASTRUKTURA przystosowana do zajęć 
sportowych i animacyjnych, przestronna jadalnia, świetlica TV, sala kinowa, sala taneczna  
z lustrami, duży i nowoczesny plac zabaw, ping- pong, piłkarzyki, liczne boiska do: piłki nożnej, 
koszykówki, siatkówki plażowej, unihokeja , miejsce na ognisko. 
 
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek wydawany przy obiedzie, 
kolacja).  
 
TRANSPORT:  przejazd autokarem  Tczew–Gdańsk - Jastrzębia Góra – Gdańsk - Tczew. 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 

02/CT/JASMM/L22 14.07-23.07.2022 1620 zł 1670 zł 1720 zł 1770 zł 1820 zł 1870 zł 

03/CT/JASMM/L22 23.07-01.08.2022 
23.07-03.08.2022** 

1620 zł 1670 zł 1720 zł 1770 zł 1820 zł 1870 zł 

04/CT/JASMM/L22 01.08-10.08.2022 1620 zł 1670 zł 1720 zł 1770 zł 1820 zł 1870 zł 

05/CT/JASMM/L22 10.08-19.08.2022 1620 zł 1670 zł 1720 zł 1770 zł 1820 zł 1870 zł 
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* promocja ważna do podanego terminu, lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej. Liczba miejsc w puli 

promocyjnej ograniczona. Promocje nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 
** termin łącznie z Rejsem do Szwecji 

 
W CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej oraz 
ratownika, transport, program obozu, wstępy, ubezpieczenie NNW, opłaty za Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny, opłaty za Turystyczny Fundusz Pomocowy, podatek VAT. 
 
W CENĘ NIE WLICZONO:   wycieczki do Szwecji – 599zł i transportu. W zależności od miasta 
wyjazdu dopłata za transport wynosi:  
Trasa główna: Gdańsk- 70 zł, Tczewa + 120 zł. 
Przejazdy antenowe (realizowane przy min. 5 uczestnikach):  Warszawa, Łódź, Piotrków 
Trybunalski, Poznań + 240 zł ; Kraków, Katowice + 320 zł; Częstochowa +290 zł ; Toruń, Bydgoszcz 
+ 240 zł;  Olsztyn +190 zł.  
 
UWAGA! Możliwość wsiadania na trasie do  autokaru. 
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 tj. mniej 
niż 5 osób (minimalna liczba osób żeby odbyła się „antenka” to 5 uczestników). Wyjazdy 
antenowe będą odbywały się z głównych miast w danym województwie – po wcześniejszej 
konsultacji z Klientem. 

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 stosowna 
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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. 

Program kolonii – tak opracowany, żeby nasi 
najmłodsi nie mieli czasu na nudę i tęsknotę 

 

MOC ATRAKCJI 
 
ŁEBA PARK: największy park rozrywki na Pomorzu! Czeka 
Was fantastyczna przygoda i mnóstwo atrakcji – a w tym 
m.in. ogromne zjeżdżalnie wodne, zamek strachu, 
największy w Polsce minigolf, kopalnia złota, pojazdy Flinstonów, labirynt magicznych luster, 
Bajlandia 3D,  kino 7D, Diabelski Młyn, gigantyczne dinozaury,  wioska indiańska i wiele innych.  
 
LUNA PARK: niezapomniana zabawa w LUNA PARKU w Jastrzębiej Górze! Czekają na Was łódki 
indiańskie, trampolina, wesoła ciuchcia, karuzela ze zwierzakami, Euro Bungee, basen chiński, 
karuzela łańcuchowa, zjeżdżalnia kura, pontony, samochodziki elektryczne – każdy uczestnik 
otrzymuje 3 żetony do wykorzystania na 3 dowolne atrakcje.  
 
LINOWE WYZWANIA: dobra zabawa, adrenalina i wyzwanie? Masz to jak w banku! Czeka Was 
super zabawa w PARKU LINOWYM. W dojściu do celu na przeszkodzie stoją kładki, tunele, pętle, 
siatki, drabinki. Gotowi na wyzwanie?  
 
MALI WĘDROWCY: zwiedzicie Jastrzębią Górę – przespacerujecie się nadmorską promenadą 
 i dotrzecie na najwyższy klif na wybrzeżu Bałtyku. Poszukacie Gwiazdy Północy czyli najdalej 
wysuniętego na północ punktu Polski. Dotrzecie też do latarni morskiej na Przylądku Rozewie. 
Wdrapiecie się na jej szczyt, skąd będziecie podziwiać piękną nadmorską panoramę.   
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NA TROPIE JACKA SPAROWA – CZYLI JAK ZOSTAĆ PIARTEM  
 

REJS STATKIEM PIRATÓW:  być nad morzem i nie 
popłynąć w rejs? Stylowa jednostka 
 "z pazurem" zaprasza na spotkanie  
z prawdziwymi wilkami morskimi, którzy świetnie 
się czują  i na lądzie i na morzu! Czeka Was 
wspaniała wyprawa, która na długo pozostanie w 
waszej pamięci!  
 
BUDOWANIE OKRĘTU PIRACKIEGO: stawicie czoła 
wyzwaniu i zbudujecie pirackie jednostki 
pływające z dostępnych materiałów: styropian, 
butelki, prześcieradła, sznury, taśmy i gałęzie – 
konstruowanie i wodowanie. Stworzycie własną 
banderę oraz okrzyk piracki. Sprawdzimy, która 
załoga zbuduje najsolidniejszy statek, a który 
zatonie jako pierwszy!  
 
PIRACKIE SKARBY: waszym zadaniem będzie 
odszukanie skarbu ukrytego przez pirata Jacka 
Sparrowa. Jednak nie będzie to takie proste jakby 
się mogło wydawać! Sprytny pirat podarł mapę na 
kilka części; aby uzyskać kolejną część mapy 
będziecie musieli wykonać zadanie specjalne. 
 
KORSARZE ZDOBYWAJĄ PLAŻĘ: Jastrzębia Góra 
słynie z pięknej szerokiej piaszczystej plaży. Jako 
młodzi korsarze będziecie mogli do woli korzystać 
z kąpieli morskich pod okiem pirata ratownika. 
Oczywiście czeka na was konkurs na najciekawszą 
rzeźbę z piasku, zawody  w wodzie  
i wylegiwanie się na złotym piasku.  
 
BITWA MORSKA: będziecie walczyć, oczywiście  
w myśl zasad fair play, w różnorodnych zawodach  
i rozgrywkach sportowych, drużynowych jak  
 i indywidualnych.  
 
NEPTUNALIA: czeka was prawdziwy chrzest morski! Każdy odważny wilk morski po zaliczeniu 
wszystkich morskich zadań zostanie przyjęty do grona braci żeglarskiej. 
 

KOLOROWY KOKTAJL ZABAW 

ZAKRĘCONY ŚWIAT QUILLINGU: obudzicie w sobie prawdziwego artystę i stworzycie … 
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Czy będzie to kartka z wakacji, biżuteria, szalone 
zwierzaki czy może abstrakcyjne wzory? Dla 
najlepszych artystów przewidziane upominki. 
Wystarczy wyobraźnia i „zakręcony” papier! 
 

MYDLANE INSPIRACJE:  nie ma dla Was rzeczy 
niemożliwych. Udowodnicie, że mydło służy nie 
tylko do mycia – ale może być to również forma 
twórcza. Skomponujecie swoje unikatowe mydło w 
ulubionym kolorze, z dodatkami, które będą wam 
najbardziej odpowiadać.  
 

WYBUCHOWE LABORATORIUM: wybuchy, 
eksplozje, dziwne substancje i kolorowe płyny. 
Przeprowadzicie eksperymenty godne szalonego 
naukowca i poznacie laboratoryjne sekrety.   
 
BALONOWE FIGURY: żyrafa, słoń, piesek? 

Nauczycie się jak robi się zwierzęta i postaci 

 z balonów. Każdy będzie miał swojego stworka.  
 

SUN BEACH & FUN – czyli zabawa na maksa  
 
PLAŻING, SMAŻING I RELAXING:  czyli mały chili out 
na pięknej piaszczystej plaży & kąpiele morskie. 
 
KUCHENNE SZALEŃSTWO – DZIEŃ PIZZERMANA: 
każdy lubi pizzę!  Upieczecie wspólnie ten włoski 
przysmak z różnymi kolorowymi dodatkami. A na 
koniec zjecie ją ze smakiem!  
 
HAWAJSKIE BEACH PARTY: wieczorna impreza nad 
morzem z kwiatami na szyi, tańcami i zabawami: 
baloniada, taniec Hula-Hula, przechodzenie pod 
poprzeczką i maraton zumby…  
 
WIECZORNE OGNISKO KABARETÓW I HUMORU: 
zaprezentujecie wasze kabaretowe zdolności 
indywidualnie lub grupowo. Skecze, żarciki  
i dowcipy spowodują, że ze śmiechu będziecie się 
turlać po trawie.  
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SMAKI SKANDYNAWII - WYCIECZKA DO SZWECJI - KARLSKRONA promem Stena Line 
WYCIECZKA FAKULTATYWNA DODATKOWO PŁATNA 
 

Wyjazd do SZWECJI odbywa się ostatniego dnia pobytu na obozie. Koszt wyjazdu 599zł, wyjazd 
realizowany przy min. 20 chętnych. 
 
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. 
 
 
 


