
 

 

 
TERMIN: 25.07-06.08.2015 

                                                   CENA: 1630 zł 
 

MRZEŻYNO - nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona na 
zachodnim wybrzeżu Bałtyku, niedaleko Kołobrzegu. W Mrzeżynie 
znajduje się port żeglarski i przystań rybacka z chatami z XVIII i XIX 
wieku. Zawartość jodu w tej okolicy jest najwyższa w warunkach klimatu 
morskiego na kontynencie europejskim. 

Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny „PIRAMIDA” położony jest na 1,5 hektarowej ogrodzonej działce, 200 m 
od morza. Budynek 3-piętrowy z windą. Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 - os. z łazienkami i TV. Do dyspozycji: 
jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, sale do gier, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne. Na 
terenie ośrodka basen kąpielowy odkryty, boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki 
nożnej, oraz stoły do tenisa stołowego. (www.owrpiramida.pl) 

 
 
 
 
 
 
 
ZAPEWNIAMY: 
� transport autokarem, 
� 12 noclegów, 
� wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), suchy prowiant na drogę 

powrotną, 
� opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, ratownika, całodobową opiekę medyczną (lekarz  

i pielęgniarka), 
� ubezpieczenie NNW 
 

PROGRAM RAMOWY: 

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2-13 dzień: realizacja programu: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, kąpiele w basenie ośrodka. Ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, bal przebierańców. Turnieje 
sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup  
w czteroboju kolonijnym. Olimpiada Kolonijna – Mrzeżyno 2015. 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. Nocny bieg na 
orientację, rajd i spacery. Wręczanie dyplomów i nagród. Fakultatywnie: LETNIA SZKOŁA TAŃCA - min. 20 
godzin warsztatów tanecznych, podstawy tańca hip-hop, disco, pop, podstawy tańca towarzyskiego, jazzu  
i baletu, indywidualne i grupowe układy choreograficzne do znanych piosenek.  

14 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu i wyjazd w drogę powrotną. Powrót  
w godzinach wieczornych. 

 



W CENIE PROGRAM 007!!! 

Czas wakacji to doskonały moment na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, dlatego oprócz programów 
rekreacyjnych proponujemy programy tematyczne - by wakacje były wspaniałą i niezapomnianą przygodą 
zarówno dla starszych jak i najmłodszych dzieci. 

007 
1) paintball: strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe kulki z kolorową farbą; 
zajęcia z rożnymi scenariuszami (desant z plaży, walka o zrzut z amunicją i apteczką, odbicie  
i transport VIP-ów, zdobywanie umocnień wroga), realizowane będą przez małe zespoły w 
różnorodnym terenie. Każdy uczestnik dostaje na czas zajęć karabinek paintballowy, mundur, 
rękawice, kask, maskę oraz kamizelkę ochronną. 
2) samoobrona: podstawy walki wręcz, ćwiczenie walki gumowymi atrapami broni, zasady poruszania się  
w walce, odbieranie broni przeciwnikowi, taktyka poruszania się w pomieszczeniach, techniki jednostek 

specjalnych i antyterrorystycznych. 
3) „Koloseum - Arena Walk”: uczestnicy wcielają się w smoków (zakładając stroje 
sumo i rywalizując  w zapasach), przebierają się za gladiatorów, wybierają broń  
i walczą ze sobą gąbkową bronią na wcześniej ustalonych zasadach; zawody 
poprzedzone są nauką walki wręcz (opartej na judo i zapasach) i walki bronią 
(opartej na Kendo). 
4) „Mega - Piłkarze”: gra w piłkę nożną na ogromnym dmuchanym boisku, gdzie 
zawodnicy przyczepieni są do siebie za pomocą poprzeczek, które w znacznym 
stopniu ograniczają ich ruchy; celem drużyny jest zdobycie jak największej liczby 
goli, czyli wygranie meczu. 

 
DODATKOWO PŁATNE: 
� letnia Szkoła Tańca - 100 zł;  
� ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 50 zł. 

 


