Travel Shop

„SKATEOWY TURBODOCZES - ŚWINOUJŚCIE 2019 - 10-12 LAT”
Świnoujście
Atrakcje: skate park, gry i zabawy zespołowe, festiwal kolorów, plażowanie
ilość dni: 11 dni
wiek: 10-12 lat
kierunek: morze
cena od: 1

699 PLN

Program
PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1: Przejazd do miejsca organizacji imprezy. Zakwaterowanie. Podział na grupy. Ciepła kolacja. Zajęcia
integracyjne. Dzień 2-10: Realizacja bogatego programu. Dzień 11: Śniadanie. Wykwaterowanie. Uroczyste pożegnanie.
Rozdanie prowiantu na drogę. Przejazd na miejsce zbiórki. Zakończenie imprezy.
PROGRAM:
JAZDA W SKATEPARKACH W ŚWINOUJŚCIU: SKOKI, GRINDY, SOULOWANIE: jazda na maksa w skateparku z
wyluzowanym instruktorem – jeździmy, ile tylko się da!!!
BUDOWA PRZESZKÓD: robimy własny mini skate park. W ruch pójdą rury pcv, deski, piły i wkrętarki - wszystko pod
wprawnym okiem instruktora,
SŁÓW KILKA O SKATE'OWEJ TEORII: nazwy skoków i trików na rolkach,
BEZPIECZEŃSTWO: kask, ochraniacze, poza tym zasady jazdy indywidualnej, jazda w grupie – jak się super bawić i
niczego sobie nie złamać?
SPRZĘT: na czym jeździć, jak konserwować, co teraz jest na topie?
TOP TRENDY MODY SKATE'OWEJ – konkurs na najbardziej odjechany strój do jazdy,
MUZOJAZDA - jazda full wypas przy mega kolumnie, weźcie ze sobą ulubioną muzę!
CRAZY DAY - jeden dzień z życia skate’a - czasem spokojny, czasem szalony - jaki nagracie? Wy wybieracie.
CHRZEST WYTRAWNEGO SKATE’A 2019,
FILMY Z ROLKAMI W TLE I NA PIERWSZYM PLANIE – mocne nerwy będą nieodzowne,
QR SKATE BIEG – w rolkach na nogach i z aplikacją do odczytywania QR kodów - podczas tego biegu wykażecie się
znajomością wszechwiedzy rolkowej. A przy tym śmiechu co niemiara...
WIZYTA W PODZIEMNYM MIEŚCIE NA WYSPIE WOLIN: przeniesiemy się w czasie i poznamy niesamowitą historię
ziemnej wojny - konfliktu który miał pogrążyć Polskę w piekle jądrowych uderzeń! Zwiedzanie kompleksu w interaktywny
sposób pod okiem polskiego żołnierza pasjonaty historii,
WEJŚCIE NA NAJWYŻSZĄ W POLSCE LATARNIĘ MORSKĄ i jedna z najwyższych w Europie,
SZYFROWANIE WIADOMOŚCI ROZMAITYMI SPOSOBAMI: pisanym, mówionym i świetlnym,
ORIENTEERING - po co się gubić, skoro można nie :) Doszkolimy się w orientacji w terenie: czytanie map,
posługiwanie się kompasem, GPSami. Zdobytą wiedzę wykorzystamy podczas biegów INO,
BIEG RZEŹNIKA NA WESOŁO - podczas zespołowych zmagań będziecie mieli do pokonania kilka przeszkód i do
wykonania zadania, o których nawet się Wam nie śniło...
PIERWSZA POMOC - każdy powinien umieć jej udzielać... Jak zabezpieczyć miejsce wypadku, zareagować podczas
udaru, poparzenia, złamania, czy skręcenia. Będzie czas na akcję - reakcję, czyli udział w symulacji ratunkowej osób,
które znalazły się w opresji,
AKCJA – REAKCJA - zespoły ratownicze sprawdzą swoje umiejętności, ratując podróżników porażonych piorunem,
młodą dziewczynę, która wypadła z okna po spożyciu dopalaczy, a także małe dziecko z niezdiagnozowaną cukrzycą.
Będą też próby niesienia pomocy psychologicznej,
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ZWIEDZANIE FORTU GERHARDA – w towarzystwie pruskiego generała przejdziecie przeszkolenie wojskowe z zakresu
historii i musztry i staniecie się rezerwistami regimentu,
WIECZORNY FESTIWAL KOLORÓW – weźmiemy udział w bezpiecznej bitwie na kolory z biodegradowalnych,
naturalnych, nietoksycznych, kolorowych pudrów,
GRY MIEJSKIE - rozwiązywanie zagadek i podchody po Świnoujściu,
ROZGRYWKI SPORTOWE: koszykówka, siatkówka, palant,
RELAKS NAD MORZEM: plażowanie i kąpiele,
SIATKÓWKA PLAŻOWA,
SLACKLINING - chodzenie po linie zawieszonej nad ziemią,
QR BIEG – zespołowa zabawa terenowa z odczytywaniem kodów QR i rozwiązywaniem zagadek,
TABU i EGO - rywalizacja w bystrości umysłu i znajomości przyjaciół z obozu,
NOC GIER, a podczas niej rozgrywki między innymi Dixita, Kolejki, Pociągów,
PAMIĄTKA - gadżety Travel Shop i dostęp do zdjęć z obozu :)
ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego i do wioski Centrum Słowian i Wikingów: Przejście na Wzgórze
Wisielców, wizyta w zagrodzie żubrów, zespołowa gra terenowa z odwiedzinami u rzemieślników w poszukiwaniu run w
skansenie wikingów. Kiełbaski pieczone na grillu opalanym drewnem + 95 PLN.
Spływ kajakowy (który trwał będzie 4 do 7 godzin w zależności od wieku i możliwości uczestników) + 100 PLN.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie:

Dom Wczasowy "Kaliszanka" usytuowany jest w odległości 300 m od morza, wśród zieleni Parku Zdrojowego.
Prowadzimy kolonie letnie, zielone szkoły, wczasy. Ośrodek dysponuje 140-ma miejscami w pokojach z pełnym węzłem
sanitarnym i w większości z balkonami. Uczestnicy kolonii będą korzystali ze skateparku i boisk sportowych położonych
tuż obok ośrodka. Osoby, które zapiszą się na Obóz Kite'owy będą szkolone na plaży nieopodal Stawa Młynów przez
instruktorów szczecińskiej szkoły KiteFort.
Więcej informacji o ośrodku na stronie: http://www.dwkaliszanka.pl/
Wyżywienie:

W ośrodku serwowane jest domowe wyżywienie – śniadanie, obiad z podwieczorkiem oraz kolacja. Pierwszym
świadczeniem jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu.

Dojazd
Bydgoszcz

200.00 PLN

Dojazd własny

Katowice

190.00 PLN

Koszalin

Poznań

130.00 PLN

Szczecin

Wrocław

150.00 PLN

Łódź

0.00 PLN
140.00 PLN
0.00 PLN

Gdański

180.00 PLN

Gorzów Wielkopolski

120.00 PLN

Kraków

200.00 PLN

Leszno

150.00 PLN

Toruń

250.00 PLN

Warszawa

200.00 PLN

190.00 PLN

Dopłaty w nawiasach z wymienionych miast Polski w PLN, (+ 0) oznacza brak dopłaty. Przejazd z wymienionych miast
realizowany jest PKP lub/i autokarem przy min. 6 osobach. Szczegóły dotyczące miejsca zbiórki, godziny wyjazdu oraz
pozostałe informacje wyjazdowe zostaną przedstawione najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Uwaga! Travel
Shop zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen dojazdu ze względu na możliwość zmian w rozkładzie jazdy PKP i
ewentualnej konieczności korzystania z pociągów Intercity.

Ceny, terminy i informacje
Terminy i ceny:
Cena zawiera:

Transport autokarem ze Szczecina, zakwaterowanie 10 noclegów, pełne wyżywienie (świadczenia zaczynają się kolacją
a kończą śniadaniem i prowiantem na drogę), opiekę doświadczonej kadry i ratownika na kąpielisku, opiekę medyczną,
instruktorów sportowych, realizację programu, niezbędne materiały i sprzęt, ubezpieczenie NNW Signal Iduna, gadżety
Travel Shop i dostęp do zdjęć z obozu.
Cena nie zawiera:
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Ewentualnych dopłat transportowych oraz atrakcji fakultatywnych.
Atrakcje fakultatywne:

100 PLN

1 Spływ kajakowy

95 PLN

2 Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego
Co zabrać:

Wszyscy Uczestnicy powinni zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport (podczas pobytu na obozie
wyjedziemy do skate parku w Ahlbecku), legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL i wypełnioną kartę
uczestnika obozu, podpisane zgody na: jazdę w skateparku (obóz skateowy i hulajnogowy), udział w spływie
kajakowym* własną hulajnogę lub rolki do jazdy agresywnej, kask i ochraniacze, kurtkę i ciepły sweter (lub polar), dres,
strój kąpielowy, ręcznik, co najmniej dwie pary butów sportowych, klapki, strój sportowy, mały plecak na wycieczki,
nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem ochronny z filtrem.
*opcjonalnie przy wykupieniu atrakcji fakultatywnej.
UWAGI:
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i po konsultacji z
uczestnikami. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry. Maksymalna liczba uczestników obozu 50.
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