
Jastrzębia Góra – nazywana „perłą ziemi puckiej”. Jedno z 
najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. 
Miejscowość położona jest nad klifowym wybrzeżem, nie 
pozbawionym jednak dostępu do plaży. Położenie Jastrzębiej Góry 
daje możliwość dla organizowania wycieczek do Rozewia, 
Władysławowa, Karwi, na Półwysep Helski, to również doskonała 
baza wypadowa do Trójmiasta. 

Ośrodek Wypoczynkowy „ZIBI”. Obiekt położony jest 
około 300m od linii brzegowej morza. Ośrodek jest ogrodzony, 
oświetlony ze stałym dozorem. Zakwaterowanie  w  pokojach 3-4 
osobowych z węzłem sanitarnym. Wyposażenie pokoi 
standardowe. W pobliżu miejsca zakwaterowania znajduje się 
miejsce do zorganizowania ogniska i tereny rekreacyjno – 
sportowe. Do dyspozycji kolonistów świetlice z TV, sala 
dyskotekowa, sala do gier.  

Kolonia rekreacyjno- wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży 
Termin: 26 czerwca – 06 lipca 2021r.   
Cena  1.690,00 od uczestnika obejmuje: 
 wyżywienie – 4 posiłki dziennie  
 zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym 
 przejazd  do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 opiekę wykwalifikowanej kadry   
 program  rekreacyjno – wypoczynkowy: 
- wycieczka autokarowa do Redy pobyt w Aquaparku z rekinami największym 
i najnowocześniejszym Aquaparku  w Polsce.  SHARK SLIDE – z paszczy rekina prosto przez 
akwarium z prawdziwymi rekinami, czyli najlepsza zjeżdżalnia na świecie. Bliskie obcowanie z 
rekinami na wygodnym pontonie będzie z pewnością ogromnym przeżyciem dla każdego 
dziecka. A dodając do tego zjazd szybką zjeżdżalnią i oszklony tunel w środku rajskiego akwarium 
– atrakcja zrobi wrażenie na wszystkich,  
- wycieczka autokarowa po Ziemi Puckiej Władysławowo, Jastarnia, Jurata, Hel- pobyt  
w Fokarium, 
- wycieczki piesze do Lisiego Jaru, Rozewia (zwiedzanie Latarni Morskiej) i Karwi,  
- wycieczki po Jastrzębiej Górze m.in. do najdalej wysuniętego na północ punktu Polski, 
oznaczonego obeliskiem „Gwiazda Północy”,  
- zajęcia sportowo – rekreacyjne: rozgrywki  sportowe, zabawy terenowe, marsz na orientację 
teleturnieje, prezentacje artystyczne grup, konkursy,  wieczory zagadek i quizów, zabawy przy 
muzyce, nauka tańca, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, karaoke wg potrzeb, kąpiel  w 
morzu, plażowanie. Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych na terenie 
Jastrzębiej Góry. 
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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