
Łazy koło Mielna to urocza, klimatyczna miejscowość 
letniskowa, zlokalizowana nad morzem. Jest tu piękna, szeroka 
plaża, a obok dwa jeziora – Jamno i Bukowo oraz 
nadmorski, wydmowy las. Latem jest tu mnóstwo sezonowych 
atrakcji i sklepików. Jedna z najpiękniejszych  
i najszerszych plaż w Polsce! Zejście nad morze jest płaskie i tuż 
przy naszym obiekcie. 
 

Ośrodek Wypoczynkowy „POSEJDON” znajduje się przy 
samej plaży, blisko centrum Łazów. Zakwaterowanie w obiekcie 
murowanym, pokoje 3,4,5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt 
posiada zielony teren rekreacyjny, siłownię pod chmurką, plac zabaw, 
profesjonalne boiska wielofunkcyjne  ze sztuczna murawą i plażowe do 
piłki siatkowej, plac do gry w giga szachy, krytą wiatę grillową, sale 
rekreacyjne, stoły do ping ponga pod chmurką, jadalnię. Tuż obok jest 
bezpieczny, piękny teren w sosnowym lesie, tuż przy brzegu morza.  
 
Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży 
Termin: 07 lipca – 18 lipca  2022r.   
Cena  2.090,00zł  od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie i prowiant na drogę powrotną  
 zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym 
 przejazd  do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 składkę na TFG i TFP 
 opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i pilegniarki   
 program  wypoczynkowy:  
- wycieczka autokarowa  do Koszalina zwiedzanie miasta, spacer 
na  Górę Chełmską   z wysoką wieżą widokową i sanktuarium ( z 
wieży widać morze, jezioro Jamno, a także piękną panoramę 
Koszalina. Są tu też stoiska z pamiątkami).             
- pobyt w  Aquapark Koszalin  (baseny zewnętrzne i wewnętrzne, wielkie zjeżdżalnie i różne 
atrakcje)   
- wycieczka do Ustki – zwiedzanie atrakcji miasta m.in. latarnia morska, molo -
pobyt w parku rozrywki MegaLandia lub rejs statkiem 
- kąpiel w basenie zewnętrznym  
- zajęcia rekreacyjne i zawody sportowe- rozgrywki w tenis stołowy, piłkę plażową, 
siatkową, nożną, zabawy terenowe, marsz na orientację, teleturnieje, prezentacje artystyczne 
grup – wakacyjna rewia mody, pokaz fryzur, bale przebierańców, konkurs rzeźby w piasku,  
wieczory zagadek  i quizów, plenerowe wieczory przy muzyce, nauka tańca, holi - bitwa na 
kolory kąpiel w morzu, plażowanie, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
 
Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych na terenie miejscowości Łazy. 
 
Pobyt i program wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na  sytuację epidemiczną. 
Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według wytycznych MZ, GIS  
i MEN.  
 
Ważne ! Uczestników prosimy o zabranie z sobą ważnej legitymacji szkolnej (powinna 
ona posiadać PESEL oraz pieczęć szkoły).  
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