
Ustka miasto położone na terenie województwa pomorskiego. Miasto 
leży na terenie Wybrzeża Słowińskiego i znajduje się zaledwie kilkanaście 
kilometrów od Słowińskiego Parku Narodowego. Ustka jest miejscowością 
uzdrowiskową, gdyż jej atrakcyjne położenie geograficzne (nad Bałtykiem 
oraz w sąsiedztwie wielu lasów sosnowych) sprawia, że miejscowe 
powietrze pełne jest zdrowotnego jodu, nie brak tam również źródeł 
solanki. Nadmorski kurort tętniący życiem, idealne miejsce                         
na wypoczynek i dobrą zabawę 
  

Ośrodek Wczasowy „ALBATROS” położony jest przy samej 
plaży, na 4 ha działce pokrytej sosnowym lasem. Teren ośrodka jest 
ogrodzony, oświetlony. Zakwaterowanie uczestników w domkach z pełnym 
węzłem sanitarnym. Domki wyposażone standardowo. Do dyspozycji 
kolonistów stołówka z pełnym zakresem świadczeń, boiska sportowe, plac 
zabaw, piłkarzyki,  rzutki, stoły bilardowe, cymbergaj. 
 
Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży 
Termin: 04 sierpnia – 14 sierpnia  2023r.   
Cena  2.300,00 zł od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie w stołówce ośrodka   
 zakwaterowanie w domkach z węzłem sanitarnym i TV 
 przejazd  do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW, składkę na TFG i TFP  
 opiekę kadry pedagogicznej  
 program  wypoczynkowy: 
- wycieczka autokarowa do  Doliny Charlotty.  Przepiękne miejsce, wyjątkowa atrakcja 
oddalona od zgiełku miast, z najczystszym powietrzem w Polsce, wolnym od smogu, kilka 
kilometrów od bałtyckich plaż i Ustki, nad jeziorem i w otoczeniu lasu. Miejsce  posiada 
wyjątkowe obiekty wybudowane na wyspach, bliskość natury, 120 ha terenu ze ścieżkami 
rowerowymi, spacerowymi,  ZOO Charlotta z Krainą Bajek, Wodnym Safari , Motylarnią i 
wiele innych 
- pobyt w parku linowym 
- rejs galeonem wycieczkowym po morzu podczas zachodu słońca 
- pobyt w Aquaparku  
- wycieczki piesze promenadą nadmorską, do Latarni Morskiej, portu, (żeglarski i rybacki), 
zwiedzanie atrakcji historycznych i turystycznych kurortu 
- zajęcia rekreacyjne i zawody sportowe- rozgrywki w tenis stołowy, piłkę plażową, 
siatkową, nożną, zabawy terenowe, marsz na orientację, teleturnieje, prezentacje artystyczne 
grup, rewia mody, pokaz fryzur, bale przebierańców, konkurs rzeźby w piasku,  wieczory 
zagadek  i quizów, plenerowe wieczory przy muzyce, nauka tańca, jodoterapia, kąpiel w 
morzu, plażowanie, 
Udział w imprezach rozrywkowych organizowanych na terenie Ustki . 
Pobyt i program  wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na  stan zagrożenia 
epidemicznego. 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  

www.tpdkrosno.pl       e-mail:tpdkrosno@op.pl 


