Pogorzelica

mała, spokojna miejscowość nadmorska. Uznana jest za
kurort Wybrzeża Rewalskiego. Panuje tutaj klimat, który ma działanie
zdrowotne na wszelkie schorzenia układu oddechowego, serca i układu
kostnego. Szerokie i czyste plaże w Pogorzelicy zachęcają do letnich kąpieli
morskich oraz słonecznych. Atutem tej miejscowości są lasy sosnowo świerkowe i ścieżki spacerowe zachęcające do uprawiania turystyki pieszej
oraz rowerowej.

Ośrodek Wypoczynkowy „KOMANDOR”

oddalony
od
morza o ok. 550m, na terenie ogrodzonym – bezpiecznym, wśród drzew
iglastych i w sprzyjającym regeneracji specyficznym mikroklimacie.
Ośrodek
dysponuje
różnorodnym
zapleczem
noclegowym,
gastronomicznym
oraz
sportowo-rekreacyjnym.
Zakwaterowanie
w pokojach 2,3,4 osobowych z wezłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji
kolonistów świetlica, sala dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym,
boiska wielofunkcyjne: boisko do koszykówki, siatkówki, badmintona, tenis stołowy i osprzęt do gry
w te dyscypliny oraz rowery.

Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży
Termin: 04 lipca – 15 lipca 2022r.
Cena 1.990,00zł od uczestnika obejmuje:
 wyżywienie – 4 posiłki dziennie
 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 pielęgniarki
 program wypoczynkowy:
- wycieczka do Kołobrzegu zwiedzanie kurortu (port, molo, starówka Ratusz Staromiejski,
Bazylika Mariacka, Baszta Prochowa)
- rejs statkiem lub pobyt w parku linowym
- pobyt w największym Aquaparku w północnej Polsce Sandra Spa. Aquapark oferuje wiele
atrakcji, dedykowanych dla osób o różnych potrzebach (odkryte oraz kryte baseny, zjeżdżalnie
wodne, relaksujące jacuzzi, wodne place zabaw),
- wycieczka kolejką wąskotorową „Ciuchcia – Retro – Expres” do Rewala, pobyt w Parku
Wieloryba
- wycieczka nad jezioro Liwia Łuża (pow. 220ha, ścisły rezerwat ptasi (miejsce lęgowe m.in.
łabędzia niemego)
- przejażdżki rowerowe
- 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 Pogorzelicy.
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).
TPD 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel. 134326295, 600385593
www.tpdkrosno.pl e-mail tpdkrosno@op.pl

