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KKOOLLOONNIIEE  II  OOBBOOZZYY  ––  LLAATTOO  22001199  
UU  SS  TT  KK  AA 

kolonia 8–12 lat, obóz młodzieżowy 13–17 lat 

 

USTKA – najpopularniejsze kąpielisko środkowego wybrzeża Bałtyku. Szerokie, piaszczyste plaże z bogatą 
infrastrukturą oraz położenie pomiędzy morzem a pasmem lasów to doskonałe warunki do wypoczynku.  W okresie 
wakacji w mieście organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych. 
 

Ośrodek Kolonijno–Wczasowy NIEZAPOMINAJKA 
Położenie: w cichym i spokojnym miejscu około 300 m od 
plaży. W pobliżu kompleksu sportowego. 
Zakwaterowanie: pokoje 4-osobowe i studia (3+3) i (3+4) 

z łazienkami, TV i Wi-Fi. 
Do dyspozycji: czajnik (na holach), TV-SAT (na holach), 
telefon, stołówka, sala konferencyjna, boiska, tenis stołowy, 

bilard, kawiarnia, plac zabaw, miejsce na grill-ognisko, parking. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane) + podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną.  
 

Program: 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka około godz. 20.00, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 

2 – 12 dzień: Realizacja programu:  
 

• wycieczka całodniowa do Słowińskiego Parku Narodowego i Łeby, 

• rejs statkiem po morzu, 

• poranny aerobik, treningi wzmacniające ciało i kształtujące mięśnie, zajęcia sprawnościowe, uczestnicy 

poznają zasady prawidłowego żywienia i komponowania własnej diety, co jest bardzo ważną rzeczą dla 

wszystkich lubiących być fit, żyć zdrowo, 

• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka ręczna, piłka plażowa, 

badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka zasad zespołowych gier sportowych, Olimpiada 

Kolonijna i Międzykolonijna – USTKA 2019, 

• impreza bursztynowa (poszukiwanie bursztynu, tworzenie ozdób z muszli, korzeni, itp.), 

• zwiedzanie Ustki (molo, port, promenada), 

• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 

• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, piżama party, 

• nauka podstawowych kroków tanecznych, 

• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, 

wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku, 

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, 

• bieg na orientację, rajd i spacery, 

• wręczanie dyplomów i nagród. 

• fakultatywnie: Park Wodny w Darłowie – ok. 60 zł., Bunkry Bluchera – ok. 20 zł, Park Linowy – 

ok. 30 zł.  
 

13 dzień: Śniadanie, pobraniu suchego prowiantu, wyjazd w drogę 

powrotną. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

termin cena  

05.07 – 17.07.2019 1 680 zł 

18.07 – 30.07.2019 1 680 zł 
 

Cena obejmuje: transport autokarem, noclegi w pokojach z łazienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie 

+ podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, 

medycznej, ratownika WOPR na plaży, ubezpieczenie NNW, realizację programu wraz z biletami wstępu. 

Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne, dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład dostępny na 

www.primatour.pl, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł.  

Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant 

na drogę, wycieczki fakultatywne odbywają się przy minimum 10 osobach. Koniecznie zabrać legitymację 

szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik. Sugerowane kieszonkowe około 100 zł. 

http://www.primatour.pl/

