
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kolonie 7-12 lat                                                                                                     MAZURY 

                                                                                                      Kretowiny 

 

  Kretowiny – Wakacyjny relaks na Mazurach 

 
KRETOWINY – miejscowość położona nad malowniczym jeziorem Narie niedaleko 

Morąga. Dla tych, którzy nie lubią monotonii mamy mix ciekawych propozycji. 

 

TERMINY TURNUSÓW                       

KRET1/20  08.07-17.07.2020 

KRET2/20  05.08-14.08.2020 

 

CENA: 1450 zł 

 
PROGRAM: 

- Karta z (PRE) historii – w tym dniu zamienimy się w ludzi pierwotnych, czyli po prostu w 

jaskiniowców. Każdy będzie mógł zawołać „ Jaba daba duuuu!” Co się będzie działo? 

Pomalujemy w ciemnościach i na skałach, zbudujemy schronienie, „ upolujemy” dziką 

zwierzynę i wykonamy prawdziwy taniec deszczu przy wieczornym ognisku oraz przy 

akompaniamencie zrobionych przez siebie bębenków i grzechotek. Czekamy na Was ! Z 

pozdrowieniami: Uga Buga ! 

- dzień ze współczesną wiedźmą lub dobra wróżką. Będziecie adeptami białej magii. 

Poznacie legendę o szepczącym kamieniu, starej szafie lub dobrym duchu mieszkającym w 

drzewie. Stworzycie własne pudełka na skarby i magiczne zioła. A finał to zlot czarownic i 

czarowników z zabawą przy muzyce lub przy ognisku, 

- Pogoń za przemytnikami – super zabawa przy jednoczesnym sprawdzeniu współpracy w 

grupie, 

-  Złoty Skarb – gra dla miłośników tajemniczych przygód i poszukiwaczy skarbów, 

- relaks w strefie „wellness spa”, 

- zajęcia  plastyczne – wykonywanie prac różnymi technikami: farby, kredki,  kolaż - konkurs 

na najoryginalniejszą pracę, 

- gry terenowe, podchody – czyli wszystko to co tygrysy i tygrysice lubią najbardziej, 

- quizy , kalambury -  aby na chwilę odpocząć od aktywności fizycznych i rozruszać również 

szare komórki, 

- czas na PIZZĘ! - przygotujecie pizzę z Waszymi ulubionymi dodatkami,  

- zostań mistrzem minigolfa ! - masz do dyspozycji 10 dołków i naszych wychowawców , 

którzy wprowadzą Cię w tajniki minigolfa, 

- HIT! wieczór baśni i legend warmińskich z kubkiem popcornu. Pobudź swoją wyobraźnię 

i  stwórz swoją ulubioną postać kłobuka,  

- tańczyć każdy może – spróbujemy stworzyć własne, niepowtarzalne układy taneczne i 

wykorzystać je podczas obozowej dyskoteki,  

- zostań gwiazdą karaoke – najlepsze hity w Waszym wykonaniu, 

- mam talent ! -  w każdym z nas drzemie jakiś  ukryty talent, 

- wieczorne seanse filmowe na wielkim ekranie z najlepszymi hitami dla dzieci,  



- kąpiele w basenie -  wodne pląsy, szaleństwa i wygibasy, ale też spróbujemy swych sił w 

aqua aerobiku, 

- gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, beach soccer, 

- plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, 

- Catch Ball – rzuć i złap ! 

- gry i zabawy -  ringo, freezby,  

- ognisko  w trakcie którego przekonacie się, że najsmaczniejsza kiełbaska to ta upieczona 

samodzielnie, 

- Neptunalia - chrzest kolonijny, bo co to byłaby za kolonia bez dyplomu prawdziwego 

kolonisty,  

- dyskoteki  kolonijne w trakcie których wykorzystamy wiedzę zdobytą podczas zajęć 

„tańczyć każdy może„ i prawdziwe pidżama Party. 

 

zakwaterowanie 

Ośrodek Mazury Sport Club  www.mazurysportclub.pl  położony nad jeziorem Narie. Pokoje  

typu  studio 2 pokoje 3 osobowe  z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: restauracja, 

boiska do siatkówki, koszykówki, plażowej piłki nożnej (beach soccer), basen zewnętrzny o 

wymiarach 5x10 m, mini golf - 10 torów, stoły do bilarda, tenisa stołowego, sala taneczna z 

lustrami, 2 sale kinowe, sale na zajęcia fakultatywne, plac zabaw dla najmłodszych, prywatna 

plaża, miejsce na ognisko. 

 

wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek. 

Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie. 

 

transport 
Dla uczestników z Olsztyna – dojazd autokarem. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po 

godz. 16:00. 

 

świadczenia w cenie 

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, opieka 

ratownika.  

 

uwagi 
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem 

do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. 

 

Olsztyn 

0 zł 

 

http://www.mazurysportclub.pl/

