
 
 
Jarosławiec,  to nadmorska miejscowość wczasowo turystyczna. Leży na północ od drogi 
łączącej Darłowo z Ustką. Jest to miejscowość położona w sosnowych lasach na Przylądku 
Jarosławieckim nieopodal jezior Kopań i Wicko. Posiada wyjątkowo malownicze wybrzeże 
klifowe i plażę pokrytą częściowo wielkimi głazami. Plaża rozciąga się na 7 km powierzchni. 
Zdrowe powietrze nasycone jodem korzystnie wpływa na układ oddechowy. 
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Barka” położony jest w centrum Jarosławca              
w odległości 150 m od morza.  Koloniści przebywający na terenie ośrodka zakwaterowani są           
w domkach oraz w budynku hotelowym. Teren ośrodka Barka w Jarosławcu jest ogrodzony.  
W obiekcie znajduję się stołówka, w której  grupy mają do dyspozycji szeroki wybór dań  typowo 
domowych.                  

 
Kolonia rekreacyjno - wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży  
Termin:   31 lipca  - 11sierpnia 2021r. 
Cena: 1.890,00 zł od uczestnika obejmuje: 
 

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie  
 zakwaterowanie w budynku głównym 

(pokoje 3-4 osobowych z węzłem sanitarnym) 
 przejazd do ośrodka i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW   
 opiekę  wykwalifikowanej kadry    
 program rekreacyjno –wypoczynkowy: 

- wycieczka autokarowa do Ustki i do Słowińskiego Parku  Narodowego - ruchome 
wydmy, punkt widokowy na Górze Rowokół, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, 
- rejs statkiem po morzu  
- kąpiel w krytym basenie z podgrzewaną wodą (1 raz podczas pobytu), 
- pobyt w parku linowym, 
- wycieczki piesze po miejscowości, zwiedzanie m.in. Latarni Morskiej w Jarosławcu,  
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne:  rozgrywki w piłkę nożną,  siatkówkę,  koszykówkę, ping-
pong, piłkarzyki,  zabawy terenowe, teleturnieje, konkursy,  prezentacje artystyczne grup, 
rewia mody, pokazy fryzur, wieczory zagadek i quizów, plenerowe wieczory przy muzyce, 
nauka tańca, marsz na orientację, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki , karaoke wg 
potrzeb, kąpiel w morzu, plażowanie. Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 
organizowanych na terenie Jarosławca. 
Pobyt i program rekreacyjno – wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na  sytuację 
epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według 
wytycznych MZ, GIS i MEN.  

 
Uwaga!    Uczestników  prosimy o zabranie z sobą ważnej legitymacji szkolnej (powinna 
ona posiadać PESEL oraz pieczęć szkoły). 
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