
WAKACJE NAD MORZEM 
 

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w  zorganizowanym wakacyjnym wypoczynku  
 

 
Organizator:  
 Wschodnie Towarzystwo Regionalne Brama Lwowska 

   Turkowice 125/8, 22-546 Turkowice 
Termin turnusów  (turnusy trwają 11 dni): 
 I  turnus:     od 29 czerwca     do       9 lipca   2020 r.  
II turnus: od   9 lipca    do     19 lipca       2020 r.  

Miejsce:   Ośrodek Kolonijno Wczasowy Urszula nad M. Bałtyckim 
   ul. Słowiańska 14, 76-153 Darłówko Wschodnie 

Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna w wieku  do  17 lat.   
W programie: 
- kąpiele w Morzu Bałtyckim – plaża na terenie Ośrodka - kąpielisko pod  nadzorem ratowników  
- zajęcia warsztatowe w grupach o charakterze sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, artystycznym,   
animacja czasu wolnego,  
- wycieczki krajoznawcze:  ruchome wydmy, do Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie,  oglądanie zachodu 
słońca na statku pirackim, przejażdżka tramwajem wodnym z Darłówka do Darłowa; ścieżka edukacyjna- 
wybrzeże Bałtyku; wycieczki piesze  po plaży ,gry i zabawy integracyjne, dyskoteki, bale przebierańców, ogniska, 
imprezy towarzyszące, konkursy i zawody, gry terenowe, gry i zabawy świetlicowe; 
Pozostałe świadczenia organizatora:  
- zakwaterowanie w ośrodku Urszula z wydzieloną plażą przy ośrodku:  domki typu studio dwa pokoje -dwie 
łazienki, pokoje 3– 4 osobowe  z łazienkami. Ośrodek prowadzi własną kuchnię i stołówkę.   W budynkach 
znajdują się świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny, sale dydaktyczne, stoły i sprzęt do tenisa 
i dyskoteka.  Na terenie Ośrodka znajdują się: zespół boisk sportowych, hala sportowo-taneczna z lustrami, 
siłownia zewnętrzna,  plac zabaw,   miejsce do grillowania. Obiekt  jest ogrodzony, bezpieczny, monitorowany; 
- całodzienne wyżywienie (3  główne posiłki dziennie oraz drugie śniadanie i podwieczorek),  
- opieka kierownika grupy oraz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (osoby posiadające doświadczenie 
w pracy uprawnienia) spełniającej wymagania  Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizowania 
wypoczynku dzieci i młodzieży; a także aktualnych  wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów  wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 
- całodobowa opieka medyczna (lekarz i pielęgniarka) 
- udział w zorganizowanym programie, 
- bilety wstępu (zgodnie z programem), 
- ubezpieczenie NNW ,  
- przejazd autokarem pod opieką kadry pedagogicznej  do Ośrodka w Darłówku  i z powrotem.  (trasa przejazdu 
autokarów oraz miejsce i godzina zbiórki zostaną podane dopiero po zakończeniu rekrutacji uczestników).  
Cena: 
-  1470 zł. ( tysiąc czterysta siedemdziesiąt)   
Zgłoszenia: wyłącznie w formie pisemnej (na załączonych kartach zgłoszeniowych) należy kierować  pod 
następujący adres:  WTR Brama Lwowska, Turkowice 125/8, 22-546 Turkowice. Dla dzieci, których co 
najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym  zakresie jest 
dofinansowanie w kwocie 750 zł. - konieczne zaświadczenie z KRUS.  Koszt wtedy wynosi 720,-  zł.  od 
uczestnika.  
Wpłaty należy uiszczać na konto:  WTR Brama Lwowska nr  42 1140 2004 0000 3602 7754 4249  z dopiskiem: 
„wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia – wypoczynek letni”  oraz  nr telefonu osoby wpłacającej 
(rodzica/opiekuna dziecka). 
Do celów rozliczeniowych z zakładami pracy dofinansowującymi wypoczynek dzieci swoich pracowników 
wystawiamy  potrzebne dokumenty świadczące  o kosztach i pobycie dziecka na kolonii. 
UWAGA:  
Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja  będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.  
Dodatkowych informacji udziela: 
Szczepan Jabłoński,  tel. 609165538, kontakt mailowy: szczep74@wp.pl.  

ZAPRASZAMY 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwp7JqITaAhWMr6QKHW-ECIgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fdaja.pl%2F&usg=AOvVaw0k-MikV-EiyoG6R9xSq9Vr
mailto:szczep74@wp.pl

