
Kołobrzeg to największe i najznakomitsze uzdrowisko na polskim Wybrzeżu, leżące w 
województwie zachodniopomorskim, przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. Ponadto jest to morski port 
handlowy, rybacki, pasażerski i wojenny. 

Dom Wczasowy „U MUSIAŁA” położony jest w 
spokojnej dzielnicy Kołobrzegu w odległości 300m od plaży. 
Zakwaterowanie w  pokojach 2,3,4 osobowych z węzłem 
sanitarnym i TV. 
W pobliżu znajduje się ogólnodostępne boisko do gry w piłkę 
nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz miejsce do 
zorganizowania ogniska. W obiekcie znajduję się stołówka, w 
której  grupy mają do dyspozycji szeroki wybór dań  typowo 
domowych a menu jest zawsze zróżnicowane.  
 

Kolonia rekreacyjno - wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży  
Termin:    12 lipca – 26 lipca 2021r.  
     24 lipca – 04 sierpnia 2021r. 
Cena: 1.790,00 zł od osoby obejmuje: 

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie  
 zakwaterowanie  
 przejazd do ośrodka wypoczynkowego 

i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW   
 opiekę  wykwalifikowanej kadry    
 program rekreacyjno –wypoczynkowy: 

- wycieczka autokarowa Trzęsacz – Międzyzdroje - Jezioro Turkusowe,  
- wycieczki piesze po Kołobrzegu zwiedzanie latarnia morska, molo, kołobrzeski port na 
obszarze którego, znajdują się port handlowy (największy port spośród małych polskich portów), 
port rybacki, port pasażerski, port jachtowy (marina) port wojenny MW. Ważniejsze zabytki: 
gotycka bazylika (katedra),  neogotycki  ratusz, neogotycki kościół rektorski ,późnogotycka 
kamienica kupiecka, pozostałości średniowiecznych obwarowań, Baszta Lontowa  zwana "Basztą 
Prochową" ruiny Baszty Więziennej,  pozostałości fortyfikacji bastionowych twierdzy, Reduta 
"Morast", Reduta "Solna", Pałac Braunschweigów, Muzeum Oręża Polskiego lub Muzeum Figur 
Woskowych,  
- zabawy integracyjne w starym forcie, udział w imprezie pn. Przygoda Piracka – w programie 
imprezy: walka na boomie, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego, konkurs na najsilniejszego 
pirata, cumowanie statku, nauka i wspólne śpiewanie szanty, tańce przy muzyce folkowej, 
konkurs zręcznościowy z linkami, 
- pobyt w Aquaparku, 
- rejs statkiem  po morzu, 
- zajęcia sportowo – rekreacyjne: rozgrywki w piłkę nożną, siatkówkę,  koszykówkę, zabawy 
terenowe, teleturnieje, konkursy,  prezentacje artystyczne grup, rewia mody, pokazy fryzur, 
wieczory zagadek i quizów, plenerowe wieczory przy muzyce, nauka tańca, marsz na orientację, 
dyskoteki, karaoke wg potrzeb, kąpiel w morzu, plażowanie.  Udział w imprezach kulturalnych  
i rozrywkowych organizowanych na terenie Kołobrzegu. 
 
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). 
 

TPD  38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel. 134326295, 600385593 
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