promocje

OK TOURS, ul Podmurna 40, 87-100 Toruń
www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl
tel. 56 652 12 57, NIP 956 165 38 04
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod nr 226
OK TOURS jest członkiem założycielem
Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

Z okazji 20 lecia OK TOURS, mamy dla kazdego uczestnika
kolonii i obozow upominek - nasza KOSZULKe OKOLICZNOsCIOWa!

BE FIRST

KTO PIERWSZY
TEN LEPSZY !

PROMOCJA ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ

-300

przy rezerwacji
do 30.12.2018

Największy wybór ofert i terminów!
- GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!
W przypadku pojawienia się w ofercie OK TOURS niższej ceny
na dokładnie tę samą ofertę w tym samym terminie - zwracamy
różnicę! Dotyczy również ofert Last Minute.
- GWARANCJA STAŁEJ CENY - gratis!
- Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – gratis!
- Zmiany gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można wielokrotnie
zmieniać swój wybór z zachowaniem prawa do promocji

-200

przy rezerwacji
do 31.01.2019

- GWARANCJA STAŁEJ CENY - gratis!
- Dwie zmiany gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można dwa
razy zmienić swój wybór z zachowaniem prawa do promocji

-100

przy rezerwacji
do 31.03.2019

- Jedna zmiana gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można
zmienić swój wybór z zachowaniem prawa do promocji

UWAGA !

Ilość miejsc na każdym ETAPIE
promocji BE FIRST jest limitowana,
co oznacza, że może zostać wyczerpana przed upływem
wyznaczonej daty. W takim przypadku obowiązują warunki
kolejnego etapu BE FIRST.
- Łączy się z promocją SKOT, RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE
- Zaliczka 30% (zgodnie z Warunkami Uczestnictwa)

SKOT
-50
-100
-150

Stały
Klient
OK
TOURS

SKOT mały:
za drugi wyjazd z OK TOURS
SKOT duży:
za trzeci wyjazd z OK TOURS
SUPER SKOT: za czwarty
i kolejny wyjazd z OK TOURS

Łączy się z promocją BE FIRST, RODZEŃSTWO,
PRZYJACIELE i innymi, w tym Last Minute

Przyjaciele
-50
-80
-100

minimum 4 osoby
minimum

6 osób

minimum

8 osób

Obowiazuje do 31.05.2019
Rabat przyznajemy każdemu z przyjaciół.
Warunki: przyjaciele jadą na ten sam obóz, zapisują się
na wyjazd tego samego dnia.
Przy rezerwacji należy wpisać nazwiska przyjaciół
Łączy się z Promocją BE FIRST i SKOT.
Nie łączy się z innymi promocjami, w tym RODZEŃSTWO .

EXTRA PLUS RODZEnSTWO
-50
Dodatkowy rabat dla każdego, kto aktywnie promuje
naszą ofertę.

ZOSTAŃ NASZYM PROMOTOREM!

Każde z rodzeństwa jadące z nami na dowolne obozy
lub kolonie otrzymuje dodatkowe 50 zł rabatu!
Promocja nie dotyczy kuzynostwa tj. rodzeństwa ciotecznego.

Szczegóły na www.oktours.pl
EXTRA PLUS łączymy z wszystkimi pozostałymi promocjami.

Łączy się z Promocją BE FIRST i SKOT.
Nie łączy się z innymi promocjami w tym PRZYJACIELE,
Last Minute.

Szczegółowy opis PROMOCJI dostępny na www.oktours.pl.
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SPIS
TREsCI
Promocje
Spis treści
Rozkład jazdy autokarów
BAŁTYK Dąbki
BAŁTYK Mrzeżyno
BORY TUCHOLSKIE
MAZURY
GÓRY TATRY
GÓRY BESKID ŻYWIECKI

OBOZY KRAJOWE
11-18 lat
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

2
3
4
5
5
6
6
7
7

KOLONIE 7-11 lat
BAŁTYK Dąbki
10 Przygód w Dąbkach
Mali Artyści
Fortnite w realu
Minecraft w realu
BORY TUCHOLSKIE Borzechowo
10 Przygód w Borach
Survival Kids
Leśni Komandosi
GÓRY Tatry, Poronin
10 Przygód w Tatrach

str.
str.
str.
str.

8
8
8
8

str. 9
str. 9
str. 9

str. 9

MAZURY Piecki
10 Przygód na Mazurach
Mazurscy Komandosi

str. 10
str. 10

GÓRY Beskid Żywiecki, Tresna
Moja Pierwsza Kolonia (7-10 lat)
ABC Młodego Piłkarza (7-15 lat)

str. 10
str. 10

BAŁTYK Dąbki
Luz Blues
Bez Nudy
Warsztaty Hand Made
Warsztaty Wdzięku i Urody
Warsztaty Taneczne
Rekreacja i Sport na bogato
Paintball na wypasie
ASG na luzie
Letnia Szkoła Wokalno- Aktorska

str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 13

BAŁTYK Mrzeżyno
Luz Blues w Mrzeżynie
Bez Nudy w Mrzeżynie
Militarne Jaja

str. 13
str. 13
str. 13

BORY TUCHOLSKIE Borzechowo
Bory dla Każdego
Obóz Survivalowo- Paintballowy
Obóz Paintball Speedball

str. 14
str. 14
str. 14

MAZURY Piecki
Mazury Cud Natury
ASG
Optymistyczna Przygoda (9-14 lat)

str. 15
str. 15
str. 15

Rejsy Żeglarskie

str. 16

GÓRY Tatry, Poronin
Tatrzańska Przygoda

str. 17

GÓRY Beskid Żywiecki, Tresna
Góry Woda i Przygoda
Obóz Przygód
Sztuka Przetrwania w 4 żywiołach

str. 17
str. 17
str. 17

Warunki uczestnictwa

Ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE
NNW - zawarte w cenie
POLISA AXA nr 112291
Na koloniach i obozach krajowych
polisa obejmuje ubezpieczenie
NNW do kwoty 10 000 zł/os.

ZALECAMY:
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW
REZYGNACJI - AXA
Dobrowolne dodatkowe
ubezpieczenie, koszt 3% całkowitej
ceny imprezy; gwarantuje
zwrot 100 % wpłaconych
środków przy spełnieniu
Warunków ubezpieczenia
(deklarowane w dniu
założenia rezerwacji).

str. 18 - 19

WAŻNE INFORMACJE

HELP
LINE
KONTAKT CAlODOBOWY

GRUPY WIEKOWE
Wiek na wszystkich grupach rozpatrujemy
rocznikowo.
W zależności od ilości zgłoszonych osób
grupy wiekowe są realizowane oddzielnie
lub łącznie.

56 652 12 58

WAzNE TELEFONY

Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach;
czynny tylko w sezonie.
Pod tym numerem nie udzielamy informacji
na temat oferty.

Telefony bezpośrednie do wszystkich
naszych KIEROWNIKÓW kolonii/obozów
podajemy na www.oktours.pl,
zakładka Dla Rodziców.

BAGAz w autokarze
Do autokaru można wziąć: 1 bagaż zasadniczy
o wadze nieprzekraczającej 20 kg i sumie wymiarów
nie większej niż 180 cm + bagaż podręczny
o wadze do 5 kg.
Za bagaż niespełniający wymagań, może być pobrana
dopłata wg cennika przewoźnika.

CO SPAKOWAc
NA WYJAZD
Konkretną informację, co spakować na dany wyjazd
znajdziecie przy każdej ofercie, na naszej stronie
www.oktours.pl

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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BYDGOSZCZ
Dw. PKS st. 17-19, ul. Jagiellońska 58 150 100 150 200
CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, DK1 kier. W-wa lub Katowice, patrz legenda 250 200 250

15:00 15:00 15:00 06:00

13:00 13:00 13:00 21:00

-

06:30 06:30 06:30

-

20:30 20:30 20:30

-

ELBLĄG
Dw. PKP, Al. Grunwaldzka 61 150

-

100

-

12:00

-

15:00

-

15:00

-

12:00

-

GDAŃSK
Dw. PKS st. 10, ul. 3 Maja 12 100

-

100

-

13:30

-

13:00

-

13:30

-

14:00

-

KATOWICE
Dw. Autobusowy st. 1-3, ul. P.Skargi 300 250 300 100

05:30 05:30 05:30 15:00

22:00 22:00 22:00 12:00

KIELCE
Parking przy stadionie Korona, ul. Ściegiennego 250 200 250

-

05:00 05:00 05:00

-

23:00 23:00 23:00

-

KRAKÓW
Dw. Autobusowy Czyżyny 300 250 250

-

03:00 03:00 03:00

-

01:00 01:00 01:00

-

LESZNO
Parking przed stadionem A. Smoczyka, ul. 17 Stycznia 150 150 200

-

10:00 10:00 10:00

-

17:30 17:30 17:30

-

09:00 09:00 09:00

11:00

ŁÓDŹ
nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej 150 150 150 150
OLSZTYN
Parking na STATOIL przy Dw. PKP / PKS 250

18:00 18:00 18:00 16:00

50

-

10:00

17:00

-

17:00

10:00

-

OPOLE
Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 200 200 200

-

06:30 06:30 06:30

-

21:00 21:00 21:00

-

-

10:30

-

16:30

-

OSTRÓDA
Dw. PKP, ul. Słowackiego 200

-

-

50

-

-

16:30

-

-

10:30

PIOTRKÓW TRYB.
Plac między Dw. PKP / PKS 150 150 150 100

08:00 08:00 08:00 12:00

19:00 19:00 19:00 15:00

PŁOCK
Dworzec PKS, ul. Dworcowa 150 100 150 150

12:00 12:00 12:00 09:00

16:00 16:00 16:00 18:00

POZNAŃ
Nowy Dw. PKS st. 13-19, ul. Matyi 2 150 100 200 200

12:00 12:00 12:00 08:00

16:00 16:00 16:00 19:00

RADOM
Parking przed Dw. PKP, ul. Prażmowskiego 200 150 150

-

07:00 07:00 07:00

-

21:00 21:00 21:00

-

SKARŻYSKO - KAMIENNA
Parking MCK, ul. Słowackiego 200 200 150

-

06:00 06:00 06:00

-

22:00 22:00 22:00

-

SŁUPSK
Parking przed Dw.PKP

50

-

-

-

16:30

-

-

-

09:30

-

-

-

SZCZECIN
Parking przy Trasie Zamkowej, Plac Żołnierza Polskiego 6 150

-

-

-

15:00

-

-

-

13:00

-

-

-

TORUŃ
Dw. Autobusowy, ul. Dąbrowskiego, st. 12 150 100 150 200

14:00 14:00 16:00 07:00

14:00 14:00 12:00 20:00

WARSZAWA
Dw. Zach. PKS, st. 10-11, Al. Jerozolimskie 144 150 150 100 150

09:00 09:00 09:00 09:00

19:00 19:00 19:00 18:00

WŁOCŁAWEK
Parking przy Hali Mistrzów, Al. Chopina 8 150 150 150 200

13:00 13:00 13:00 08:00

15:00 15:00 15:00 19:00

08:00 08:00 08:00

19:30 19:30 19:30

WROCŁAW
Dw. Autobus, st. międzynarodowe., ul. Sucha 1, Galeria Wroclavia 200 200 250
wyjazd - McDonalds, DK1 kier. W-wa, od ul. Drogowców

-

-

wyjazd – McDonalds, DK1 kier. Katowice, od Al. Wojska Polskiego

-

powrót po północy następnego dnia

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
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GÓRY

MAZURY

BORY TUCHOLSKIE

GÓRY

MAZURY

BORY TUCHOLSKIE

BAŁTYK

GÓRY

BAŁTYK

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki
ok.15 min. przed planowaną godziną odjazdu

MAZURY

w dwie strony

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI
LUB DOWOZU UCZESTNIKÓW BUSEM

ORIENTACYJNE
GODZINY
POWROTU

GODZINY
ODJAZDU

BAŁTYK

KOSZTY
w zł/os.

BORY TUCHOLSKIE

Rozklad
jazdy
autokarow

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

baltyk - DABKI
DĄBKI to miejscowość o doskonałym położeniu – ma dostęp zarówno do Morza Bałtyckiego
jak i do jeziora Bukowo. Przyciąga co roku tysiące turystów. Dąbki uzyskały status uzdrowiska
ze względu na specyficzny mikroklimat, duże nasłonecznienie, ciszę, spokój, bogate w jod
powietrze, szeroką piaszczystą plażę, rozległe obszary leśne i brak przemysłu. Przymorskie
Jezioro Bukowo z plażą, przystanią i szkółką windsurfingu stwarza idealne warunki do
uprawiania sportów wodnych. Obfitość sklepów, straganów i punktów gastronomicznych to na
pewno dodatkowa atrakcja Dąbek.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DUET
www.duet.com.pl; tel. 94 3148123, ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki
Położony jest nad samym brzegiem Bałtyku, bezpośrednio przy zejściu na plażę. Od morza
dzieli go 50 m - tylko pas leśny. Duet ma własny duży, bezpieczny i ogrodzony teren. Uczestnicy
naszych kolonii i obozów zakwaterowani są w głównym budynku A. Profile militarne
zakwaterowane są w pawilonach C i D.
Pokoje są 4, 5 i 6 osobowe z łazienkami, w niektórych pokojach łóżko piętrowe. Wszystkie
pokoje posiadają TV, balkon lub taras. Ośrodek zapewnia pościel, ale nie zapewnia ręczników.
W budynku A znajduje się recepcja, gabinet lekarski (pielęgniarka na miejscu, lekarz
dochodzący) oraz izolatka dla dzieci chorych.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej możliwości
to młodzież i dzieci kwaterujemy wg grupy wiekowej.

Na terenie OW Duet znajdują się:
- darmowa sieć WiFi na terenie całego budynku
- boiska z nawierzchnią syntetyczną do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej
- boisko do siatkówki plażowej
- tor przeszkód, pająk linowy, drewniany plac zabaw
- miejsce na ognisko ze sprzętem do pieczenia kiełbasek
- sale ze sprzętem dyskotekowym, TV, DVD
- stoły do ping ponga, bilard, piłkarzyki
- park rozrywki, a w nim: unihokej, park linowy, młyńskie koło, żyroskop, kręgle plenerowe,
bilard maxi, strzelnica do dinozaurów, labirynt, mini golf, ping-pong, ścianka
wspinaczkowa /ruchoma/, mega szachy

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/os. obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.

Oferty w Dąbkach:
kolonie (7-11 lat) - str.8
obozy (11-18 lat) - str.11-13

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy
– patrz str. 4, przyjazd do Dąbek na
kolację. Przyjazd poszczególnych
autokarów w zależności od trasy od
godziny ok. 17:00–20:00
DZIEŃ 2-10:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich, np.:
- festiwal kolorów
- spartakiady dla młodszych oraz starszych
grup
- mini playback show
- baloniada
- kolonijne/obozowe śluby
- street game – gra miejska na terenie
Dąbek
- kąpiele morskie, plażowanie, ogniska,
dyskoteki
DZIEŃ 11:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody i od
predyspozycji psychofizycznych
uczestników.

budynek A

budynek C i D

CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
(śniadania i kolacje w formie bufetu)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- opłatę klimatyczną
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(koloniści - płyta DVD, obozowicze - link)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS

DOJAZD WŁASNY

CENY NIE ZAWIERAJĄ

W przypadku dojazdu własnego do OW
DUET prosimy o przywożenie uczestników
na godz. 18:00 pierwszego dnia
obozu/kolonii i odbiór ok. godz. 09:00 rano
w dniu wyjazdu.

- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) opłaty za transport
podajemy w rozkładzie jazdy na str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

baltyk - Mrzezyno

Oferty w Mrzeżynie:
obozy (12-18 lat) - str.13

MRZEŻYNO to niewielkie, nadmorskie letnisko, które leży na zachodnim wybrzeżu Bałtyku,
15 km na zachód od Kołobrzegu. Czyste, szerokie, piaszczyste plaże z wydzielonym
i strzeżonym kąpieliskiem to jedne z głównych zalet tej miejscowości. W Mrzeżynie u ujścia
rzeki Regi wybudowano port. Natomiast sama Rega oraz jezioro Resko Przymorskie stwarzają
idealne warunki do uprawiania sportów wodnych oraz wędkarstwa. Piaszczysta, szeroka plaża
oraz czysta woda morska zachęca do kąpieli morskich i słonecznych. Plaża od lat jest
laureatem Błękitnej Flagi, a przy niej znajdują się łagodne wydmy z lasem sosnowym.
W Mrzeżynie panuje specyficzny mikroklimat polecany w leczeniu dróg oddechowych
oraz alergii.

OBIEKT OK-W RUTEX
www.okw-rutex.pl; tel. 91 386 61 31, ul. Letniskowa 11, 72-330 Mrzeżyno
Ośrodek przeznaczony tylko dla dzieci i młodzieży. Oddalony od piaszczystej plaży zaledwie
pięć minut spacerem. Oferuje pyszną domową kuchnię. Obiekt posiada dwa piętrowe
murowane budynki oraz domki campingowe. Nasi obozowicze kwaterowani będą w 3,4,5 osobowych domkach campingowych z łazienkami. Ośrodek zapewnia pościel.
Atutami obiektu jest położenie na zalesionym terenie, ogrodzonym i częściowo monitorowanym, a także letni basen zewnętrzny z możliwością zadaszenia.

Na terenie OK-W RUTEX znajdują się:
- zewnętrzny basen z możliwością zadaszenia
- zestaw boisk sportowych
- dwie świetlice/sale ze sprzętem dyskotekowym
- stołówka
- bezpłatne rowery
- kort tenisowy
- wydzielone miejsce i sprzęt do grillowania
- plac zabaw
- bezpłatne Wi-Fi dostępne w całym obiekcie

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/os. obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.

PROGRAM RAMOWY

CENY ZAWIERAJĄ

DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy - patrz
str. 4, przyjazd do Mrzeżyna na kolację.
Przyjazd poszczególnych autokarów
w zależności od trasy od godziny
ok. 17:00-20:00
DZIEŃ 2-10:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich, np.:
- festiwal kolorów
- spartakiada
- mini playback show
- baloniada
- śluby obozowe
- miejska gra tzw. „street game”
- kąpiele morskie, plażowanie, ogniska,
dyskoteki
DZIEŃ 11:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.

- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
(śniadania i kolacje w formie bufetu)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- opłatę klimatyczną
- wakacyjne zdjęcia z turnusu (link)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS

Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody i od
predyspozycji psychofizycznych
uczestników.

W przypadku dojazdu własnego do
OK-W RUTEX prosimy o przywożenie
uczestników na godz. 18:00 pierwszego dnia
obozu i odbiór ok. godz. 09:00 rano w dniu
wyjazdu.

CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) opłaty za transport
podajemy w rozkładzie jazdy na str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

DOJAZD WŁASNY

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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Bory Tucholskie

Oferty w Borach:
kolonie (7-11 lat) - str.9;
obozy (11-18 lat) - str.14

BORZECHOWO to miejscowość letniskowa w samym sercu
Borów Tucholskich w pobliżu rzeki Wdy, urokliwie położona
nad jeziorami Borzechowskim Małym i Wielkim. Znajduje się
na nich kilka wysp, m.in. z ruinami XV wiecznego zamku
krzyżackiego, które stanowią dodatkową atrakcję. To
doskonałe miejsce na spędzenie letnich wakacji w naturalnym
leśnym krajobrazie i subtelnej ciszy.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JEZIORNIK
www.jeziornik.pl; tel. 58 5885289, Jeziornik 2, 83-224 Borzechowo
Położony jest nad czystym Jeziorem Borzechowskim z piaszczystą plażą, zjeżdżalnią
dla dzieci oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego. Posiada strzeżone kąpielisko.
Obiekt serwuje smaczną, domową kuchnię.
Nasza młodzież zakwaterowana będzie w domkach standardu I (6,7 osobowych). Możliwe
łóżka piętrowe. Ośrodek zapewnia pościel.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej możliwości
to młodzież i dzieci kwaterujemy według grupy wiekowej.

Na terenie Ośrodka Jeziornik znajdują się:
- własna plaża ze strzeżonym kąpieliskiem
z pomostem
- przystań wodna
- wypożyczalnia sprzętu wodnego - kajaki,
rowery wodne, łodzie
- sala telewizyjna, świetlica

- plac zabaw
- boiska do koszykówki, siatkówki plażowej
- kort tenisowy
- wypożyczalnia rowerów turystycznych
- miejsce na ognisko
- sklepik

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/os. obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.

DOJAZD WŁASNY
W przypadku dojazdu własnego do Ośrodka Jeziornik prosimy o przywożenie
uczestników na godz. 18:00 pierwszego dnia obozu/kolonii i odbiór ok. godz. 11:00 rano
w dniu wyjazdu.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy – patrz
str. 4, przyjazd do Borzechowa ok. godz.
17:00, zakwaterowanie, kolacja
DZIEŃ 2-10:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich, np.:
- Rulewo - wycieczka do największego
parku linowego w Polsce, znajdującego
się na terenie 4*hotelu Hanza Pałac
(www.hanzapalac.pl)
- żyroskop (dla odważnych) – powstał jako
urządzenie treningowe dla pilotów, kręci
się we wszystkich kierunkach, a dla Was
mamy specjalną dwuosobową wersję
- blob jump – trampolina wodna
- plażowanie, ognisko, grill, kino letnie
DZIEŃ 11:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody i od
predyspozycji psychofizycznych
uczestników.

Mazury

CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
(śniadanie i kolacja w formie bufetu)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(koloniści - płyta DVD, obozowicze - link)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS

CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy z
klimatyzacją) opłaty za transport podajemy
w rozkładzie jazdy na str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

Oferty na Mazurach:
kolonie (7-11 lat) - str.10
obozy (9-17 lat) - str. 15

PIECKI to mała wieś, znajdująca się w samym sercu mazurskich lasów nad pięknym Jeziorem
Wągiel, w sąsiedztwie malowniczej rzeki Krutyni. Piękne krajobrazy, wspaniała przyroda,
spokój i cisza sprawiają, że jest to wymarzone miejsce na wypoczynek.

Ośrodek Wypoczynkowy MAZURSKIE CHATY
www.mazurskiechaty.com,
tel. 536-120-130, 11-710 Piecki, Zwycięstwa 61
Pięknie położony nad samym Jeziorem Wągiel, z własnym kąpieliskiem i otoczony lasami.
Wejście do jeziora jest łagodne i piaszczyste. Koloniści (7-11 lat) będą zakwaterowani
w szeregowych apartamentach przeznaczonych dla 10 osób. Każdy apartament składa się
z dwóch trzyosobowych pokoi na piętrze oraz salonu dla czterech osób, z łazienką. Możliwe
łózka piętrowe. Grupy starsze będą mieszkać w dużych dwupoziomowych domkach. Jeden
domek przeznaczony dla 7 lub 8 osób, na parterze są możliwe łóżka piętrowe. Ośrodek
zapewnia pościel. Teren obiektu jest ogrodzony i monitorowany.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej możliwości
to młodzież i dzieci kwaterujemy według grupy wiekowej.

Na terenie Ośrodka MAZURSKIE CHATY znajdują się:
- wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki,
rowery wodne, motorówki, żaglówki
- stołówka i beach bar
- park linowy
- ścianka wspinaczkowa

- hale namiotowe na zajęcia w razie
niepogody
- trawiaste boisko sportowe do piłki nożnej
i koszykówki
- dwa boiska do plażowej piłki siatkowej
- plac zabaw

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/os. obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu,
a oddają w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.

DOJAZD WŁASNY
W przypadku dojazdu własnego do OW MAZURSKIE CHATY w Pieckach prosimy
o przywożenie uczestników od godz. 14:00 pierwszego dnia obozu/kolonii i odbiór najpóźniej
do godz. 14:00 w dniu wyjazdu.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy – patrz
str. 4, przyjazd do Piecek w zależności od
trasy w godzinach od 14:00 do 21:00,
zakwaterowanie, kolacja
DZIEŃ 2-10:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich, np.:
- kino letnie
- spartakiada
- mini playback show
- wybory Miss i Mistera, śluby kolonijne
lub inne zabawy integracyjne
- rozgrywki sportowe
- plażowanie, kąpiele, kajaki lub rowery
wodne, ogniska
DZIEŃ 11:
śniadanie, wyjazd z ośrodka w zależności
od trasy w godzinach od 9:00 do 14:00,
powrót do poszczególnych miast wg
rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody i od
predyspozycji psychofizycznych
uczestników.

CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
(śniadanie i kolacja w formie bufetu)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(koloniści - płyta DVD, obozowicze - link)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS

CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) opłaty za transport
podajemy w rozkładzie jazdy na str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

GORY - TATRY

Oferty w Tatrach:
kolonie (7-11 lat) - str.9
obozy (12-16 lat) - str.17

Poronin k. Zakopanego to malownicza wieś podhalańska. Jest to doskonała baza wypadowa
w leżące na wyciągnięcie ręki najpiękniejsze i najwyższe pasmo górskie w kraju – Tatry.
Znajdziemy tam niezliczoną ilość tras turystycznych - są one objęte obszarem Parku
Narodowego. Poza niezaprzeczalnymi walorami przyrodniczymi region przyciąga też
niepowtarzalnym klimatem autentycznej ludowej kultury podhalańskich górali.

WERONIKA INN
http://www.weronika-zakopane.pl, Suche 7a, 34-520 Poronin
Ośrodek o bardzo dobrym standardzie położony nad potokiem Biały Dunajec w sąsiedztwie
lasu oraz głównej drogi prowadzącej do Zakopanego. Obiekt jest ogrodzony. Do centrum
Poronina pełnego sklepików i punktów gastronomicznych ok. kilometra. Do dyspozycji
uczestników są komfortowe pokoje 2-6 osobowe z łazienkami oraz telewizorem. Ośrodek
zapewnia pościel. Bezpłatne Wi-Fi dostępne na terenie obiektu.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej możliwości
to młodzież i dzieci kwaterujemy wg grupy wiekowej.

Na terenie WERONIKA INN znajdują się:
- basen kryty
- sale szkoleniowe ze sprzętem
audiowizualnym
- sale lustrzane (taneczne)
- karczma góralska do dyspozycji grup
- świetlica z TV
- sale: dyskotekowa, bankietowa

- plac zabaw
- boisko sportowe, boisko do siatkówki
(typu Orlik)
- mini "małpi gaj" dla dzieci
- miejsce na grill i ognisko
- duży ogród, teren zielony

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/os. obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.

DOJAZD WŁASNY
W przypadku dojazdu własnego do WERONIKA INN prosimy o przywożenie uczestników na
godz. 18:00 pierwszego dnia obozu / kolonii i odbiór ok. godz. 09:00 rano w dniu wyjazdu.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy – patrz
str. 4, przyjazd do Poronina na kolację
DZIEŃ 2-10:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich, np.:
- wycieczka do Zakopanego
- wycieczki do Tatrzańskiego Parku
Narodowego
- spacery po okolicy
- wejścia na kryty basen
- mini playback show
- wybory Miss i Mistera, śluby kolonijne
lub inne zabawy integracyjne
- dyskoteki, ognisko
DZIEŃ 11:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody i od
predyspozycji psychofizycznych
uczestników.

GORY - BESKID zYWIECKI

CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
(śniadania i kolacje w formie bogatego
bufetu)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- opłatę klimatyczną
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(koloniści - płyta DVD, obozowicze - link)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS

CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) opłaty za transport
podajemy w rozkładzie jazdy na str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

Oferty w Beskidzie:
kolonie (7-15 lat) - str.10
obozy (11-18 lat) - str. 17

Tresna k. Żywca to miejscowość położona w pięknym zakątku Beskidów, gdzie góry spotykają
się z taflą Jeziora Żywieckiego w zielonej dolinie Soły. Atrakcjami turystycznymi Tresnej są
drewniana dzwonnica mająca ponad 80 lat oraz Zapora Wodna, z której roztaczają się
najpiękniejsze widoki na okolicę.

Centrum Wypoczynku ODYS
www.hotelodys.pl; tel. 33 866 10 76
ul. Nad Jeziorem 99, Tresna k. Żywca, 34-311 Czernichów
Położony w otoczeniu gór Beskidu Żywieckiego. Rozciąga się na zadrzewionym terenie
o powierzchni dwóch hektarów przylegającym do brzegu Jeziora Żywieckiego na długości
280 metrów. Ośrodek otoczony jest przyrodą - wodą, lasami, polami i szlakami górskimi.
Atrakcyjne położenie, ciepłe wnętrze, wygodne i funkcjonalnie urządzone domki, urozmaicone
wyposażenie ośrodka, hala sportowa i różnorodność atrakcji okolicy gwarantują idealne
wakacje. Uczestnicy naszych kolonii i obozów zakwaterowani są w pokojach 2 i 4 osobowych
w całorocznych domkach szeregowych z łazienkami. Ośrodek zapewnia bezpłatny dostęp
do WiFi.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej możliwości
to dzieci i młodzież kwaterujemy wg grupy wiekowej.

Na terenie CW ODYS znajdują się:
- hala sportowa z boiskami do siatkówki,
koszykówki, piłki ręcznej i nożnej
oraz z zapleczem socjalnym
- boisko do siatkówki plażowej
- park linowy ODYSEJA
- wypożyczalnia sprzętu wodnego
- 2 sale z lustrami do zajęć ruchowych
- mini siłownia i sala fitness
- kącik gier, stół bilardowy

- ścianka wspinaczkowa
- plac zabaw dla dzieci
- plac z zestawem drążków do ćwiczeń
siłowych
- teren i wyposażenie do paintballa,
łucznictwa rekreacyjnego
- tor zorbingowy, aquaball
- dwie polany z kręgiem ogniskowym
wyposażonym w wiaty

DOJAZD WŁASNY
W przypadku dojazdu własnego do CW ODYS prosimy o przywożenie uczestników na
godz. 18:00 pierwszego dnia obozu/kolonii i odbiór ok. godz. 09:00 rano w dniu wyjazdu.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy – patrz
str. 4, przyjazd do Tresnej na kolację
DZIEŃ 2-10:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich, np.:
- wycieczki górskie
- spartakiada lub inne zabawy sportowe
- ogniska, dyskoteki
- wyjścia na basen
DZIEŃ 11:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody i od
predyspozycji psychofizycznych
uczestników.

CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
(śniadania i kolacje w formie bufetu)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- opłatę klimatyczną

CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) opłaty za transport
podajemy w rozkładzie jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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KOLONIE

Baltyk

10 PRZYGÓD w Dąbkach 7-11 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

1. Sporty wodne - zabawa nad jeziorem Bukowo
na trampolinie wodnej i w walcu zorbing pod okiem
ratownika/animatora oraz dla chętnych banan
za motorówką
2. Przygoda z tańcem - zajęcia taneczne z instruktorem
3. Przygoda z paintball’em - zabawa z zastosowaniem
specjalnych markerów Paintball SplatMaster - sprzęt
różniący się od tradycyjnych markerów paintballowych,
dostosowany do młodszej grupy wiekowej. Mniejsze
i lżejsze kulki, nieduża siła uderzenia, bez bólu i siniaków
4. Dzień w pracowni plastycznej - kreatywne zajęcia pod
okiem instruktora
5. Wycieczka autokarowa do Darłowa i Darłówka.
Zapoznanie się z lokalnymi atrakcjami i miejscami godnymi
obejrzenia. Na zakończenie wycieczki wspaniała zabawa
w Parku Wodnym JAN w Darłówku

6. Dzień gier - któż tego nie lubi! Cały dzień gramy!
7. Zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy OW
DUET, m. in: żyroskop, ścianka wspinaczkowa, park
linowy, młyńskie koło, kręgle plenerowe, bilard maxi, mini
golf i inne
8. Dzień sportowy - trenujemy koszykówkę, piłkę nożną,
unihoc i ringo, a na zakończenie dnia spartakiada na plaży
9. Przygoda z kuchnią - sami zrobimy pyszne i zdrowe
koktajle, sałatki, przekąski, każdy ma szansę zostać
Master Chefem. A na deser- wata cukrowa
10. Dzień psikusów - Uwaga- psikusy ustalamy
z wychowawcą
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele morskie, mini
playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki tematyczne,
śluby kolonijne itp.

MALI ARTYŚCI 7-11 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

1. Szkatułka na skarby - ozdabianie szkatułki metodą
decoupage. Poznamy technikę i będziemy ozdabiać
szkatułki, do przechowywania ozdób stworzonych w czasie
kolonii
2. Koszulki - stworzenie bajecznie kolorowej koszulki przy
użyciu specjalnych farb do tkanin
3. Torby - tworzenie oryginalnych toreb przy użyciu farb do
tkanin i samodzielnie zaprojektowanych szablonów
4. Pomponowe wariacje - tworzenie ozdób z wełnianych
pomponów
5. Biżuteria papierowa - kolczyki, naszyjniki, wisiory
stworzone tylko z pasków papieru
6. Biżuteria decoupage - ozdabianie drewnianych,
fantazyjnych elementów techniką decoupage oraz farbami

7. Kumihimo - japońska sztuka wyplatania bransoletek
z wełny lub wstążek
8. Filcowe ozdoby - z miękkiego filcu można stworzyć
ozdoby do włosów- gumki, opaski albo breloczki, broszki
i inne ozdoby
9. Wycieczka do Parku Wodnego JAN w Darłówku
10. Wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i walcu
zorbing pod okiem ratownika/animatora
11. Zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy
OW DUET, m.in: żyroskop, ścianka wspinaczkowa,
park linowy, młyńskie koło, kręgle plenerowe, bilard maxi,
mini golf i inne
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele morskie, mini
playback show, ognisko, wata cukrowa, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby kolonijne itp.

FORTNITE w realu 8-12 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

Graj w swoją ulubioną grę na żywo z wykorzystaniem
całkowicie bezpiecznej „broni” jaką jest laserowy paintball
oraz paintball SplatMaster - broń sprężynowa na mniejsze
kulki, słabsza siła uderzeń i zasięg.
1. FORTNITE Battle Royal - rozegramy szereg scenariuszy
na różnych mapach: teren opuszczonego ośrodka, las,
pole ze sztucznymi przeszkodami, teren ośrodka na którym
będziemy mieszkać
2. FORTNITE Kooperacja - zbudujemy własne fortyfikacje
i umocnienia w lesie, w budynku, na polu paintballowym.
Odeprzemy kolejne fale atakujących zombie z
wykorzystaniem bezpiecznego paintballa SplatMaster
3. Trening gracza - przejdziemy szkolenie wojskowe z
zakresu maskowania, ukrywania się, pozycji strzeleckich
i skutecznego ostrzału

4. Piracka przygoda - wcielimy się w piratów szalejąc na
wodnej trampolinie, w walcu wodnym i na bananie wodnym
5. Survival day - cały dzień spędzimy w lesie, zbudujemy
obozowisko, przygotujemy leśny posiłek, rozpalimy
ognisko krzesiwem
6. Wycieczka do Parku Wodnego JAN w Darłówku
7. Zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy OW
DUET, m.in: żyroskop, ścianka wspinaczkowa, park linowy,
młyńskie koło, kręgle plenerowe, bilard maxi, mini golf
i inne
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele morskie, mini
playback show, ognisko, wata cukrowa, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby kolonijne itp.
UWAGA: należy zabrać z domu buty i ubrania "na zdarcie”.

MINECRAFT w realu 7-10 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

Odejdź od komputera, zagraj w realu w swoją ulubioną grę!
1. W trybie przetrwania - będziemy grać z wykorzystaniem
paintballa laserowego, paintballa tradycyjnego i sprzętu
ASG, będziemy walczyć z creeperami, zombie,
endermanem i innymi mobami ze świata gry. Stworzymy
własne mapy do gry, wykorzystamy znalezione przedmioty
2. W trybie kreatywnym - zbudujemy wioskę survivalową,
rozpalimy samodzielnie ognisko, upieczemy chleb
survivalowy i ugotujemy zupę. Stworzymy własną mapę do
rozgrywki w laserowy paintball
3. W trybie przygodowym - będziemy poszukiwać ukrytego
skarbu, weźmiemy udział w tajnej misji uratowania świata,
wcielimy się w piratów i marynarzy wykorzystując
trampolinę i walec wodny i wykonamy szereg misji by
wydostać się z bezludnej wyspy

4. Stół rzemieślnika - zbudujemy swój oręż: miecz, tarczę,
zbroję i łuk. Przygotujemy magiczną miksturę - ziołową,
survivalową herbatę. Będziemy tworzyć narzędzia
i przedmioty codziennego użytku
5. Wycieczka do Parku Wodnego JAN w Darłówku
6. Zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy OW
DUET, m.in: żyroskop, ścianka wspinaczkowa, park linowy,
młyńskie koło, kręgle plenerowe, bilard maxi, mini golf
i inne
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele morskie, mini
playback show, ognisko, wata cukrowa, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby kolonijne itp.
UWAGA: należy zabrać z domu buty i ubrania "na zdarcie”.
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TURNUS

10 Przygód

Mali Artyści

Fortnite w realu

Minecraft w realu

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1495
1595
1595
1495
1495
1395

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1695
1695
1595

1695
1795
1795
-

PROMOCJE (szczegóły str.2)
BE FIRST
Ilość miejsc ograniczona!
do 30.12.2018 -300 zł
do 31.01.2019 -200 zł
do 31.03.2019 -100 zł

SKOT mały -50 zł
SKOT duży -100 zł
Super SKOT -150 zł
RODZEŃSTWO -50 zł
PRZYJACIELE od -50zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

KOLONIE

BORY TUCHOLSKIE / GoRY

10 PRZYGÓD w Borach 7-11 lat

BORY TUCHOLSKIE str. 6

1. Dzień Wodniaka - rowerki wodne, bitwa z użyciem
wodnych katapult, super skoki do jeziora z Blob jumpa,
profilaktyczne zajęcia z ratownikiem wodnym
2. Zakręcony dzień - skakanie na dmuchańcu, wyścigi
w workach, chodzenie w wieloosobowych nartach, na
szczudłach oraz spodniach clowna, zajęcia z chustą
i tunelem animacyjnym
3. Dzień Komandosa - zabawa na strzelnicy markerami
paintballowymi, łukami, dmuchawkami oraz aktywna
strzelnica SplatMaster
4. Dzień Ekstremalny - wspinamy się na ściance
wspinaczkowej, kręcimy się w żyroskopie - urządzeniu
treningowym dla pilotów, pokonamy most linowy
5. Dzień warsztatów plastycznych z zastosowaniem wielu
ciekawych technik. Wszystkie prace zabierzecie do domu

6. Przygoda Leśnych Skrzatów - budowanie leśnego
schronienia, wieczorne podchody, ognisko z kiełbaskami
i podpłomykami. Dla odważnych Ścieżka Duchów i nocleg
przy ognisku na terenie ośrodka (należy zabrać własny
śpiwór i karimatę)
7. Dzień gier - gramy cały dzień, któż tego nie lubi!
8. Przygoda kulinarna - każdy z was skomponuje własną
pizzę, będziemy ją wypiekać w specjalnym piecu.
A na deser - wata cukrowa
9. Dzień wariata - tego dnia wszystko stanie do góry nogami
i nikt nie wie co może się wtedy wydarzyć
10. Wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele w jeziorze, mini
playback show, ognisko, baloniada, śluby kolonijne, Mam
Talent, dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

SURVIVAL KIDS 7-11 lat

BORY TUCHOLSKIE str. 6

1. Paintball - podstawowe rozgrywki wprowadzające
uczestników w świat paintballa, zapewniamy dwie
strzelanki, każdy uczestnik otrzyma 100 kul na rozgrywkę
2. Kajaki - nauka wiosłowania, zachowania się w kajaku
i podstawowych manewrów
3. Podstawy Survivalu czyli jak pozyskać wodę, ogień i jak
zachować się w lesie, jak w nim przetrwać. Dzień
kończymy nocną przygodą, ogniskiem z kiełbaską
i podpłomykami. Dla odważnych- Ścieżka Duchów i nocleg
przy ognisku na terenie ośrodka (należy zabrać własny
śpiwór i karimatę)
4. Sztuka kamuflażu i gry terenowe w leśnej gęstwinie
5. Trawersowanie bagien - pokonywanie podmokłych
terenów, które lubią wciągać, zaraz potem kąpiel
w ciuchach w jeziorze

6. Most linowy i zabawy z wykorzystaniem Slack Line,
budowanie wieży ze skrzynek
7. Podstawy Pierwszej Pomocy - co zrobić, żeby nie
zaszkodzić i jak prawidłowo wezwać pomoc
8. Łuki, proce, dmuchawki broń którą prawdziwy
survivalowiec potrafi sporządzić sam
9. Projektowanie własnej tratwy, próby wodowania
10. Wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
11. Super skoki do jeziora z Blob jumpa
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele w jeziorze, mini
playback show, ognisko, baloniada, śluby kolonijne, Mam
Talent, dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

LEŚNI KOMANDOSI 7-11 lat

BORY TUCHOLSKIE str. 6

1. Musztra na wesoło by każdy wiedział jak maszerować
i komu salutować
2. Militarny tor przeszkód - pozwalający sprawdzić
predyspozycje uczestników i nie tylko
3. Gra taktyczna „Sztandary” ucząca pracy w małych
oddziałach
4. Podstawy Pierwszej Pomocy - co zrobić żeby nie
zaszkodzić i jak prawidłowo wezwać pomoc
5. Paintball - rozgrywka dla prawdziwych twardzieli (200 kul)
6. ASG - zapoznanie z replikami broni, ćwiczenia na
strzelnicy dynamicznej

7. Misja na tyłach wroga czyli sabotaż starszych
obozowiczów i kadry, zamaskowany przemarsz nocny
w celu realizacji zadania
8. SplatMaster - trening strzelecki z użyciem tarcz
oraz innych uczestników jako ruchome cele
9. Kształtowanie sprawności i tężyzny fizycznej - zaprawy
poranne, biegi na orientacje
10. Wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
11. Super skoki do jeziora z Blob jumpa
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele w jeziorze,
mini playback show, ognisko, baloniada, śluby kolonijne,
Mam Talent, dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

UWAGA: Na kolonie „borowe” należy zabrać buty i ubrania "na zdarcie”, śpiwór, karimatę.

10 PRZYGÓD w Tatrach 7-11 lat

GÓRY TATRY str. 7

1. Spacer pod Giewontem - wycieczka z przewodnikiem do
Doliny Białego, przejście do Doliny Strążyskiej z
najpiękniejszym widokiem na szczyt górujący nad
Zakopanem, dojście do wodospadu Siklawica
2. Skalna przygoda - wycieczka z przewodnikiem do Doliny
Kościeliskiej, połączona z wejściem do Jaskini Mroźnej.
W nagrodę na koniec wycieczki zjemy pyszną szarlotkę
ze śmietaną w schronisku na Hali Ornak!
3. Góralskie opowieści - poznawanie miejscowych legend,
gry i zabawy tematyczne. Na zakończenie dnia - wieczorek
podhalański z prawdziwą gazdą w zbójeckiej karczmie!
4. Wycieczka do Zakopanego - zdobycie Gubałówki, wjazd
na skocznię narciarską, zwiedzanie zabytkowego kościółka
na Pęksowym Brzysku, zakupowe szaleństwo na
Krupówkach
5. Dzień poszukiwaczy - podchody w pościgu za góralskim
skarbem w okolicznych lasach i na stokach sąsiadujących
wzgórz

6. Warsztaty artystyczne - wykorzystamy różne techniki
do stworzenia np. wakacyjnych pocztówek
7. Dzień sportowy - zajęcia na basenie w ośrodku, fitness
w sali tanecznej, rozgrywki w piłkę i badmintona,
przeciąganie liny
8. Przygoda kulinarna - poznamy lokalne przysmaki,
dodatkowo sami przygotujemy pyszne letnie desery
i koktajle
9. Dzień gier i psikusów - cały dzień bawimy się,
wymyślamy żarty i gramy! Będzie kolorowo i wesoło!
DLA CHĘTNYCH - całodniowa wycieczka autokarowa do
Aquaparku Tatralandia - to największy kompleks tego typu
w Europie! Do naszej dyspozycji jest m.in. 26 rur i zjeżdżalni,
Wyspa Tropikalna i Piratów z Karaibów, 14 basenów…
Niekończąca się zabawa gwarantowana!
Dodatkowy koszt – ok. 200 zł - płatne na miejscu.
Uwaga! Obowiązkowy ważny paszport lub dowód osobisty.
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TURNUS

10 Przygód
w Borach

Survival Kids

Leśni Komandosi

10 Przygód
W Tatrach

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1495
1595
1595
1495
1495
1395

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1595
1695
1695
1595
1595
1495

CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE
ZAJĘCIA PROGRAMOWE
CENY NIE ZAWIERAJĄ:
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją)
opłaty za transport podajemy w rozkładzie jazdy na str.4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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KOLONIE MAZURY / GoRY
10 PRZYGÓD na Mazurach 7-11 lat

MAZURY str. 6

1. Rejs na komfortowym jachcie - podstawowe pojęcia
i zasady żeglowania, warsztaty węzełkowe ósemki, knagi
i węzły cumownicze, zabawy uczące bezpiecznego
zachowania na jeziorze i na jachcie
2. Wodne szaleństwo - kula wodna, balonowa bitwa,
zabawa „Hydraulik” oraz wszystko inne co można robić
na plaży i w wodzie
3. Przygoda mazurskich skrzatów - leśne podchody,
budowa szałasu, leśny kamuflaż, dzień kończymy
ogniskiem z podpłomykami i kiełbaską. Dla odważnych
Ścieżka Duchów i nocleg przy ognisku na terenie ośrodka
(należy zabrać własny śpiwór i karimatę)
4. Warsztaty kulinarne - zdrowo nie znaczy niesmacznie!
Nauczymy się przyrządzać znakomite desery, przekąski
i sałatki
5. Przygoda na wodzie - nauka wiosłowania i zachowania
w kajaku i rowerze wodnym

6. Zakręcony dzień - skakanie na dmuchańcu, malowanie
buziek, chodzenie w wieloosobowych nartach, spodniach
clowna i szczudłach, zabawy tunelem i chustą animacyjną,
wata cukrowa
7. Przygoda strzelecka - zajęcia z wykorzystaniem replik
broni ASG, łukami i dmuchawkami oraz dynamiczna
strzelnica z wykorzystaniem SplatMaster
8. Dzień warsztatów plastycznych - z zastosowaniem wielu
technik papierowych i nie tylko, stworzycie „OK Gniotka”,
którego zabierzecie do domu
9. Przygoda na wysokości - trochę adrenaliny w parku
linowym i na ściance wspinaczkowej na terenie ośrodka
10. Wycieczka do Mikołajek - Park Wodny Tropikana
w Hotelu Gołębiewski
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele w jeziorze, mini
playback show, ognisko, baloniada, śluby kolonijne, Mam
Talent, dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

MAZURSCY KOMANDOSI 7-11 lat

MAZURY str. 6

1. Musztra na wesoło - by każdy wiedział jak maszerować
i komu salutować
2. Paintball SplatMaster - dwie rozgrywki z wykorzystaniem
markerów sprężynowych
3. Podstawy pierwszej pomocy - co zrobić, żeby nie
zaszkodzić i jak prawidłowo wezwać pomoc
4. ASG zapoznanie z replikami broni, ćwiczenia na strzelnicy
dynamicznej
5. Wieczorne podchody i nocna gra sprawnościowa
„Świetliki”
6. Działania dywersyjne mające na celu sprawdzenie
czujności Kadry :-)

7. Ścianka wspinaczkowa oraz park linowy by sprawdzić
czy komandosi nie boją się wysokości
8. Kształtowanie sprawności fizycznej - zaprawy poranne
oraz biegi na orientacje
9. Zajęcia Survivalowe - podstawy kamuflażu, budowa
schronienia i wszystko to co komandosi muszą wiedzieć
o sztuce przetrwania
10. Wycieczka do Mikołajek - Park Wodny Tropikana
w Hotelu Gołębiewski
Życie kolonijne np. plażowanie, kąpiele w jeziorze, mini
playback show, ognisko, baloniada, śluby kolonijne, Mam
Talent, dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

MOJA PIERWSZA KOLONIA 7-10 lat
1. Zorbing - dobra zabawa z kulą zorbingową oraz kulą
wodną
2. Gimnastyka korekcyjna, rytmika
3. Rejs motorówką
4. Nauka pływania kajakiem
5. Dmuchańce - zamek dmuchany i zjeżdżalnia
6. Zwinnościowy tor przeszkód
7. Dzień sportu
8. Basen - nauka pływania
9. Mały kucharz - pieczenie pizzy i przygotowanie deserów

GÓRY BESKID ŻYWIECKI str. 7
10. Zajęcia plastyczne - origami, malowanie na
promenadzie, malowanie twarzy, zabawa z gliną
11. Zabawy muzyczne, karaoke
12. Wyprawa w poszukiwaniu ukrytego skarbu
13. Rejs statkiem - zwiedzanie zapory
14. Wycieczki piesze w pobliskie góry
15. Zabawy terenowe, ruchowe, integracyjne, ogniska,
wieczorki tematyczne, dyskoteki i wiele innych atrakcji
Współorganizatorem kolonii jest Odys sp. z o.o.

ABC MŁODEGO PIŁKARZA 7-15 lat
Obóz będzie składał się z dwóch jednostek treningowych
dziennie po 2h oraz gier taktycznych, przygotowania
kondycyjnego i sprawnościowego, a także z zajęć
rekreacyjnych i zabaw.

GÓRY BESKID ŻYWIECKI str. 7
Treningi taktyczne – ustawienie, przesuwanie w linii, atak
szybki, obrona, atak, małe gry taktyczne 2x2 3x3 4x4
Testy sprawdzające obecne przygotowanie zawodnika,
sparing z lokalną drużyną juniorską.

1. Program piłkarski:
Doskonalenia techniki piłkarskiej: uderzenia, przyjęcia
i prowadzenie piłki, zwody, gra ciałem, drybling, odbieranie
piłki, technika bramkarza, wyrzuty z linii bocznej;
Koordynacja ruchowa - doskonalenie: Ćwiczenia
z drabinkami poziomymi; Hula hop - ćwiczenia połączone
ze skocznością; Siła - ćwiczenia dwójkowe z ciężarkami,
piłką lekarską, sztangi; Wytrzymałość – biegi z długimi
dystansami; Szybkość - różne formy rywalizacji, ćwiczenia
z piłkami

2. Program rekreacyjny:
- Wycieczki górskie - zdobywanie szczytów
- Wycieczki kajakowe
- Dzień sportu na wesoło
- Gry, zabawy ruchowe i umysłowe
- Tenis stołowy, siatkówka plażowa, unihoc
- Basen
- Ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, wieczorki
i zabawy tematyczne, projekcje filmowe
Współorganizatorem kolonii jest Odys sp. z o.o.
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TURNUS

10 Przygód
Na Mazurach

Mazurscy
Komandosi

Moja
Pierwsza Kolonia

ABC
Młodego Piłkarza

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1495
1595
1595
1495
1495
1395

1495
1595
1595
1495
1495
1395

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1795
1895
1895
1795
1795
1695

PROMOCJE (szczegóły str.2)
BE FIRST
Ilość miejsc ograniczona!
do 30.12.2018 -300 zł
do 31.01.2019 -200 zł
do 31.03.2019 -100 zł

SKOT mały -50 zł
SKOT duży -100 zł
Super SKOT -150 zł
RODZEŃSTWO -50 zł
PRZYJACIELE od -50zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

OBOZY Baltyk
LUZ BLUES 11-14 lat; 14-18 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

1. Codziennie luuuuz, codziennie bluuuues - słońce,
plaża, muzyka, dyskoteki, leżenie bykiem na plaży,
leniwie lub kreatywnie, jak chcecie, w końcu są
wakacje!
2. A z nudów do wyboru:
- Zajęcia taneczne
- Zajęcia sportowe
- Warsztaty artystyczne
- Warsztaty makijażu
- Żyroskop

3. Dla wszystkich- wyjazd do Darłówka do Parku
Wodnego JAN oraz wodne szaleństwo – mega
zabawa na dmuchańcach wodnych
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.
Uwaga - na tym profilu gimnastyka poranna tylko dla
chętnych! :-)

BEZ NUDY 11-14 lat; 14-18 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

Przygotowaliśmy dla Was 13 propozycji.
Każdy wybiera z nich 9, jakie chce realizować.
Decyzja - w karcie kwalifikacyjnej lub na miejscu.

10. Wycieczka do Darłówka i Parku Wodnego JAN
11. Wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i walcu
zorbing
12. Dzień lenia - luz blues, nic nie robimy, chyba, że nam
się zachce :-)
13. Dzień świra - tylko prawdziwi wariaci wiedzą co
będzie się działo, ogranicza Was jedynie wyobraźnia
i … wychowawca, który czuwa na całością

1. Lekcja windsurfingu na jeziorze Bukowo
2. Lekcja na wakeboardzie lub na nartach wodnych
3. Przejażdżka motorówką
4. Rowery wodne lub kajaki
5. Banan za motorówką
6. Warsztaty hand-made (farbowanie koszulek lub toreb) Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
7. Warsztaty taneczne
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.
8. Paintball tradycyjny
9. Paintball laserowy

WARSZTATY HAND MADE 12-17 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

1. Szkatułka na skarby - ozdabianie szkatułki metodą
decoupage. W ramach zajęć - poznanie techniki
i ozdobienie małej szkatułki, w której będą mogły być
schowane ozdoby stworzone w czasie obozu
2. Koszulki - stworzenie bajecznie kolorowej koszulki
przy użyciu specjalnych farb do tkanin
3. Torby - tworzenie oryginalnych toreb przy użyciu farb
do tkanin i samodzielnie zaprojektowanych szablonów
4. String art - oryginalna technika tworzenia dekoracji do
np. pokoju. Przy użyciu gwoździ i nici lub wełny,
wyczarowuje się kolorowe kompozycje
5. Biżuteria papierowa - kolczyki, naszyjniki, wisiory
stworzone tylko z pasków papieru

6. Biżuteria decoupage - ozdabianie drewnianych,
fantazyjnych elementów techniką decoupage oraz
farbami
7. Kumihimo - japońska sztuka wyplatania bransoletek
z wełny lub wstążek
8. Filcowe ozdoby - z miękkiego filcu stworzymy ozdoby
do włosów (gumki, opaski albo breloczki, broszki i inne
ozdoby)
9. Wycieczka do Darłówka i Parku Wodnego JAN
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.

WARSZTATY WDZIĘKU i URODY 12-17 lat
1. Style we współczesnej modzie - glamour, boho,
casual, paryski szyk, rockowy i wiele innych
2. Blogi, videoblogi modowe, topowe blogerki
3. Wdzięk i klasa, doradztwo wizerunkowe, jak odnaleźć
swój styl, warsztaty make up & hair
4. Style w makijażu, dobór makijażu do typu urody
5. Nowinki w świecie kosmetyków, kosmetyka naturalna
6. Pielęgnacja ciała, dłoni, stóp oraz manicure
7. Jak cię widzą tak cię piszą - mowa ciała

BAŁTYK Dąbki str. 5

8. Sztuka autoprezentacji, warsztaty pozowania
9. Modelowanie sylwetki poprzez gimnastykę i taniec
10. Bądź fit - zasady mądrego i zdrowego odżywiania
11. Stylizacje tematyczne i sesje zdjęciowe
12. Wycieczka do Darłówka i Parku Wodnego JAN
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.

PEŁNA LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO SPAKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.OKTOURS.PL

TURNUS

Luz Blues

Bez Nudy

Warsztaty
Hand Made

Warsztaty
Wdzięku i Urody

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1395
1495
1495
1395
1395
1295

1695
1795
1795
1695
1695
1595

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1495
1595
1595
1495
1495
1395

Grupy wiekowe - w zależności od ilości osób,
realizowane są oddzielnie lub łącznie.
CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE
ZAJĘCIA PROGRAMOWE
CENY NIE ZAWIERAJĄ:
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją)
opłaty za transport podajemy w rozkładzie jazdy na str.4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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OBOZY Baltyk
WARSZTATY TANECZNE 12-17 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

1. Technika - poznajemy elementarne zasady, które
obowiązują w różnych stylach tanecznych:
- taniec jazzowy - technika piruetów i obrotów, skoków
oraz floorwork
- taniec współczesny - praca z ciężarem, upadkiem
i zawieszeniem
- elementy tańca klasycznego
2. Stretching z elementami jogi dla tancerzy
3. Teatr tańca - improwizacje, praca nad świadomością
bycia na scenie
4. Partnerowanie
5. Choreografie - uczymy się układów tanecznych, które
będą wykorzystane w pokazie końcowym

6. Performance na terenie miasta lub plaży
7. Animacje taneczne na dyskotekach
8. Projekcje filmowe
9. Wycieczka do Darłówka i Parku Wodnego JAN
Na zakończenie obozu przedstawiamy ETIUDĘ TEATRU
TAŃCA.
Prosimy o zabranie czarnych spodenek/legginsów oraz
czarnych bluzek (bez nadruków).
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.

REKREACJA i SPORT na bogato 12-17 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

Dodatkowo do wyboru 3 atrakcje z niżej wymienionych
(decyzja na miejscu lub w karcie kwalifikacyjnej):
- Lekcja jazdy na nartach wodnych lub na
wakeboardzie
- Lekcja windsurfingu
- Banan za motorówką
- Paintball tradycyjny
- Paintball laserowy
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty plastyczne (malowanie koszulki lub torby)
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.

Codziennie zajęcia i rozgrywki sportowe
1. Koszykówka
2. Piłka nożna
3. Plażowa piłka siatkowa
4. Tenis stołowy
5. Unihoc
6. Rugby
7. Ringo i freezby
8. Zajęcia fit i kondycyjne
9. Wyjazd do Darłówka do Parku Wodnego Jan

PAINTBALL NA WYPASIE 12-17 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

Odejdź od komputera i graj w swoje ulubione gry w realu.
Do dyspozycji będzie sprzęt paintballowy, SplatMaster
i repliki prawdziwej broni - ASG.
1. Rozgrywki CQB na terenie opuszczonego ośrodka.
Dwupiętrowy budynek z kilkoma wejściami,
zorganizujemy tam scenariusz fabularny na bazie gry
F.E.A.R.
2. Nocne rozgrywki na terenie osady Dąbki - strzelać
będziemy dosłownie wszędzie, scenariusz
oprzemy na grze S.T.A.L.K.E.R.
3. Leśne gry w systemie H1Z1 oraz PU’s Battlegrounds
4. Rozgrywki na specjalnie przygotowanym polu ze
sztucznymi przeszkodami, wyjęte z gry Counter Strike
5. Speedball - dynamiczne rozgrywki na polu z
dmuchanymi przeszkodami na zasadzie PAYLOAD

6. Sami zbudujemy pole do rozgrywki, będziemy grać
drużynowo i w pojedynkę, scenariusz oprzemy na grze
Dying Light
7. Dodatkowo, w trakcie realizacji programu:
samoobrona, techniki linowe, gry terenowe, pierwsza
pomoc, survival
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp
Należy zabrać: śpiwór, karimatę, survivalowy nóż, mały
plecak, mile widziany własny niezbędnik i menażka.
Zapewniamy: maskę ochronną, mundur ochronny,
ochraniacz na klatkę piersiową, ochraniacz szyi,
rękawiczki.

ASG NA LUZIE 12-17 lat

BAŁTYK Dąbki str. 5

Rozgrywki ASG na podstawie najlepszych gier
komputerowych, symulacje militarne, działania
antyterrorystyczne. Do wykorzystania teren
opuszczonego ośrodka wczasowego z dwupiętrowym
budynkiem, ogromne pole ze sztucznymi przeszkodami,
duże obszary leśne.
1. RealGame - scenariusze rozgrywek oprzemy na:
Counter- Strike Go, Call of Duty, Playerunknown's
Battlegrounds, Cień Czarnobyla, Overwatch, Dying
Light
2. SQB - symulacja działań antyterrorystycznych na
terenie opuszczonego ośrodka- dwupiętrowy budynek
z kilkoma wejściami

3. MilSim - fabularne symulacje działań wojskowych
na dużym obszarze leśnym, oparte na filmach: Pluton,
Wróg u bram, Helikopter w ogniu
4. Dodatkowo, w trakcie realizacji programu: systemy
bojowe, techniki linowe, gry terenowe, ratownictwo pola
walki, survival, projekcje filmów w klimacie obozu
z paką popcornu
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, mini playback show, ognisko, baloniada, dyskoteki
tematyczne, śluby obozowe, festiwal kolorów itp.
Należy zabrać: śpiwór, karimatę, survivalowy nóż, mały
plecak, mile widziany własny niezbędnik i menażka.

PEŁNA LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO SPAKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.OKTOURS.PL
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TURNUS

Warsztaty
taneczne

Rekreacja
i Sport na bogato

Paintball
na wypasie

ASG na luzie

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1695
1795
1795
1695
1695
1595

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1795
1895
1895
1795
1795
1695

1795
1895
1895
1795
1795
1695

PROMOCJE (szczegóły str.2)
BE FIRST
Ilość miejsc ograniczona!
do 30.12.2018 -300 zł
do 31.01.2019 -200 zł
do 31.03.2019 -100 zł

SKOT mały -50 zł
SKOT duży -100 zł
Super SKOT -150 zł
RODZEŃSTWO -50 zł
PRZYJACIELE od -50zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

OBOZY Baltyk
LETNIA SZKOŁA WOKALNO-AKTORSKA 13-18 lat
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych
i certyfikowanych aktorów, wokalistów, logopedów
i instruktorów, posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Finałem realizacji programu jest przygotowanie koncertu,
mini spektaklu lub prezentacji wokalno-aktorskich.
Uczestnicy otrzymują certyfikaty zaświadczające
o ukończeniu letniej szkoły wokalno-aktorskiej, ze
szczegółowymi informacjami o programie szkolenia.
1. Warsztaty wokalne: ustawienia głosu, ćwiczenia
emisyjne, rozgrzewka wokalna, praca nad oddechem,
dobór repertuaru, praca z mikrofonem i odsłuchem,
kształcenie słuchu
2. Warsztaty aktorskie: ćwiczenia dykcyjne, podstawowe
zadania aktorskie i sceny improwizowane, praca nad
tekstem i kulturą żywego słowa, wiersz oraz/lub proza,
elementy pracy przed kamerą, ruch sceniczny, savoir
vivre, kontakt z publicznością
3. Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej,
budowania pewności siebie i „otwierania się” na scenie

BAŁTYK Dąbki str. 5

4. Trening fizyczny ogólnorozwojowy: wpływ postawy
ciała i ruchu na śpiew i mowę, ćwiczenia rozciągające
i rozluźniające, trening kondycyjny i koordynacyjny
(w tym Zumba fitness), elementy tańca współczesnego
(w tym trening wzmacniający z elementami pole dance)
5. Nauka wykonywania makijażu scenicznego damskiego
i męskiego
6. Trening kreatywności
7. Techniki relaksacyjne i radzenia sobie ze stresem,
kąpiele w morzu oraz kreatywne plażowanie (część
zadań wokalno-aktorskich realizowanych jest na plaży w zależności od warunków pogodowych)
Dodatkowo zajęcia wspólne dla wszystkich obozowiczów,
np. festiwal kolorów, dyskoteki, mini playback show, śluby
obozowe, ognisko. Ze względu na priorytet oraz dużą
intensywność punktów programowych, dodatkowe zajęcia
są uzależnione od tempa realizacji programu, od pogody
oraz predyspozycji psychofizycznych uczestników.

LUZ BLUES w Mrzeżynie 12-18 lat

BAŁTYK Mrzeżyno str. 5

Codziennie luuuuz, codziennie bluuuues, słońca, plaża,
muzyka, leżenie bykiem, na plaży leniwie lub kreatywnie,
jak chcecie! W końcu są wakacje!
A z nudów w międzyczasie :
- ciuchcia kołowa po Mrzeżynie
- wodne szaleństwo na dużych dmuchańcach

- pizza day w pizzerii - samodzielne przygotowanie,
wypieczenie i oczywiście degustacja.
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street
game, ognisko, baloniada, zajęcia sportowe w oparciu
o infrastrukturę obiektu, wycieczka rowerowa po okolicy.
UWAGA! Na tym profilu gimnastyka poranna tylko dla
chętnych :-)

BEZ NUDY w Mrzeżynie 12-18 lat

BAŁTYK Mrzeżyno str. 5

Przygotowaliśmy dla Was 15 propozycji.
Każdy może wybrać z nich 9 jakie chce realizować (decyzja
w karcie kwalifikacyjnej lub na miejscu):
1. Paintball tradycyjny
2. Paintball laserowy
3. SplatMaster (markery sprężynowe na mniejsze kulki)
4. Pizza Day - warsztaty kulinarne, wyrabianie własnej pizzy
no i jej konsumpcja oczywiście
5. Spływ kajakowy rzeką Regą
6. Warsztaty graficzne - przygotujesz kubek z własną grafiką
7. Rowerki rekreacyjne po Mrzeżynie
8. Survival day - przygoda na bezludnej wyspie
9. Szlakiem potraw naszych przodków - młócenie zboża,
wyrabianie mąki, pieczenie chleba, inne potrawy dawne
10. Wizyta w stajni - przejażdżka konna

11. Warsztaty strażackie, pokaz sprzętu, zabawa przy
użyciu kurtyny wodnej, trening ratowania przy pomocy
AED
12. Techniki linowe - drzewo wspinaczkowe, zjazd tyrolski,
wieża ze skrzynek
13. Wodne szaleństwo - zabawa na dużych dmuchańcach
wodnych: dżungla i bączek
14. Rejs statkiem pirackim
15. Zakręcona olimpiada - zespołowa rywalizacja
z wykorzystaniem megapiłkarzy, bumperballi, spodni
clowna, worków do skakania itp.
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele morskie, street game,
ognisko, baloniada, zajęcia sportowe w oparciu o
infrastrukturę obiektu, wycieczka rowerowa po okolicy.

MILITARNE JAJA 12-18 lat

BAŁTYK Mrzeżyno str. 5

Obóz mający charakter militarny, jednak prowadzony
„na luzie” z dużą dawką dobrej zabawy, żartów obozowych
i zwariowanych pomysłów skrajnie nieodpowiedzialnych
(jednakże całkowicie bezpiecznych - to uwaga dla rodziców).
Wykorzystamy następujące sprzęty: paintball, laserowy
paintball, SplatMaster i NURF. Przed nami minimum 5
niezapomnianych gier.
Zajęcia na obozie będzie prowadził Radosław „Górek” Góra
- instruktor z wieloletnim doświadczeniem, który
w Mrzeżynie przez wiele lat wprowadzał najbardziej
zakręcone pomysły, za które zbierał aplauz widzów i
samych uczestników.
1. Musztra na wesoło - bo żołnierz musi prosto stać na
baczność, czy na pewno ?
2. Militarne jaja - akcja podryw, dyskoteka z komarami, bitwa
taneczna, nocne i dzienne żarty obozowe, desant na osadę
Mrzeżyno z byle jaką bronią, obozowe wyzwania, czyli
„Ty nie dasz rady ?”
3. Paintball - pokoloruj mój świat na żółto i na niebiesko…

4. NURF- Niespodziewane Urozmaicone Reagowanie Flintą
5. Laserowy Paintball - myk myk z laserka
6. SplatMaster - ostatnie krople farby
7. Survivalowy zawrót głowy - budowa survivalowej bazy
z bytowaniem i noclegiem na wyspie, podstawy survivalu:
woda, ogień, schronienie, pożywienie
8. Samoobrona - całkiem poważne zajęcia z samoobrony
9. Techniki linowe - drzewo wspinaczkowe, zjazd tyrolski,
wieża ze skrzynek
10. Dodatkowo do wyboru 2 z 4 następujących propozycji:
- Pizza day – przygotowanie i wypiekanie własnej pizzy
- Spływ kajakowy Regą
- RIB- szybka łódź motorowa rozwijająca prędkość 100 km/h
- Wodne szaleństwo na dużych dmuchańcach: dżungla
i bączek
Życie obozowe np: plażowanie, kąpiele morskie, street game,
ognisko, baloniada, zajęcia sportowe w oparciu o infrastrukturę
obiektu, wycieczka rowerowa po okolicy.

PEŁNA LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO SPAKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.OKTOURS.PL

TURNUS

Letnia szkoła
wokalno-aktorska

Luz Blues
w Mrzeżynie

Bez Nudy
w Mrzeżynie

Militarne jaja

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1895
1995
1995
1895
1895
1795

1495
1595
1595
1495
1495
1395

1795
1895
1895
1795
1795
1695

1795
1895
1895
1795
1795
1695

CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE
ZAJĘCIA PROGRAMOWE
CENY NIE ZAWIERAJĄ:
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją)
opłaty za transport podajemy w rozkładzie jazdy na str.4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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OBOZY

BORY TUCHOLSKIE

BORY dla każdego 12-18 lat

BORY TUCHOLSKIE str. 6

1. Spływ kajakowy rzeką Wdą
2. Wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
3. Rekreacja na terenie ośrodka: ścianka
wspinaczkowa, żyroskop
4. Plażowanie na kąpielisku, rowery wodne, kajaki, skoki
z trampoliny wodnej Blob jump
5. Gry terenowe, spacery, podchody, wszystko co pozwoli
bliżej poznać Bory Tucholskie
6. Jak dbać o formę i o linię - zajęcia z trenerem
personalnym
7. Archery Battle - zabawa z wykorzystaniem łuków

8. Paintball (100 kul)
9. Wypad survivalowy - trawersowanie bagien
10. Zakręcony dzień - szczudła, narty, spodnie clowna,
zamek do skakania
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele w jeziorze,
mini playback show, ognisko, baloniada, Mam Talent,
dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

OBÓZ SURVIVALOWO-PAINTBALLOWY 11-15 lat
1. Trawersowanie bagien - pokonywanie podmokłych
terenów, które lubią wciągać
2. Paintball leśny - minimum 4 bloki zajęciowe- łącznie
500 kul
3. Sztuka maskowania na polu walki- scenariusze
promujące spryt i przystosowanie do zastałych
warunków
4. Szałasy i nie tylko - jak bezpiecznie spędzić noc
w terenie, rozpalić ogień środkami chemicznymi,
naturalnymi i tymi, które są pod ręką, jak prawidłowo
uzdatnić wodę i przygotować ją do spożycia
5. Orienteering - jak odnajdować północ, czytanie mapy,
podróż do serca Borów samodzielnie obranym
szlakiem, pokonywanie przeszkód terenowych
6. Most linowy i zabawy z wykorzystaniem Slack Line

7. Budowanie wieży ze skrzynek
8. Ścianka wspinaczkowa i Blob Jump
9. Żyroskop – urządzenie treningowe pilotów
10. Wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele w jeziorze,
mini playback show, ognisko, baloniada, Mam Talent,
dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.
UWAGA: należy zabrać z domu buty i ubrania na zdarcie,
śpiwór oraz karimatę.

OBÓZ PAINTBALL- SPEEDBALL 11-15 lat
Obóz dla wszystkich, którzy chcą poznać PAINTBALL
leśny i SPEEDBALL w terenie ze specjalnymi
przeszkodami charakterystycznymi dla tej dyscypliny
sportowej. Przygotowaliśmy odpowiednie scenariusze,
strategie i taktyki dostosowane do Waszego wieku, aby
zapewnić Wam jak najlepszą zabawę! Ilość strzelanek
uzależniona jest od predyspozycji uczestników, w trakcie
całego obozu przeznaczamy 1000 kul na jedną osobę.
1. Omówienie różnic w sprzęcie leśnym i speedballowym
2. Zajęcia ze speedballa i paintballa leśnego
3. Maskowanie przydatne podczas gier leśnych
4. Mini Liga Speedballowa
5. Przykładowy trening drużyny speedballowej
6. Ścianka wspinaczkowa i Blob Jump
7. ITT - Indywidualny Trening Taktyczny
z wykorzystaniem platformy PS4

BORY TUCHOLSKIE str. 6

BORY TUCHOLSKIE str. 6

8. Zajęcia strzeleckie - łuki, wiatrówki
9. Żyroskop - urządzenie treningowe pilotów
10. Wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele w jeziorze,
mini playback show, ognisko, baloniada, Mam Talent,
dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.
Zapewniamy: markery do paintballa leśnego i speedballa,
maski, kombinezony ochronne, łuki, wiatrówki.
UWAGA: należy zabrać z domu buty i ubrania na zdarcie.
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TURNUS

Bory
dla każdego

Obóz
survivalowo-paintballowy

Obóz
paintball-speedball

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1595
1695
1695
1595
1595
1495

PROMOCJE (szczegóły str.2)
BE FIRST
Ilość miejsc ograniczona!
do 30.12.2018 -300 zł
do 31.01.2019 -200 zł
do 31.03.2019 -100 zł

SKOT mały -50 zł
SKOT duży -100 zł
Super SKOT -150 zł
RODZEŃSTWO -50 zł
PRZYJACIELE od -50zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

OBOZY

MAZURY
MAZURY str. 6

MAZURY CUD NATURY 12-17 lat
Aktywny odpoczynek i zasmakowanie Mazurskich Cudów
Natury poprzez:
1. Rejs jachtem - podstawowe pojęcia i zasady
żeglowania
2. Narty wodne lub Wakeboard - szkolenie, a dla mniej
odważnych przejażdżka motorówką
3. Park linowy
4. Spływ rzeką Krutynią na pontonach lub kajakach
5. Eskapady kajakowe i rowery wodne
6. Wodne szaleństwo w kuli wodnej i nie tylko
7. Zwariowane rozgrywki z wykorzystaniem Mega
Piłkarzyków
8. Wyjazd do Mikołajek i do Parku Wodnego Tropikana
w Hotelu Gołębiewski
9. Zabawy z wykorzystaniem SplatMaster

Dodatkowo do wyboru 3 atrakcje z niżej wymienionych
(decyzja na miejscu lub w karcie kwalifikacyjnej):
- ASG - udział w jednym bloku programowym
- Warsztaty plastyczne - malowanie koszulek
lub wyrób biżuterii
- Windsurfing
- nauka żeglowania na jachcie typu Omega
- Dzień survivalowy w lesie
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele w jeziorze, mini
playback show, ognisko, baloniada, Mam Talent,
dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

ASG 12-17 lat

MAZURY str. 6

1. ASG teoria - zasady działania sprzętu ASG,
bezpieczne użytkowanie, podstawowe serwisowanie
2. Zajęcia ze strzelania dynamicznego - praktyczne
strzelanie do celu w ruchu zza różnego rodzaju
przeszkód
3. Zajęcia militarne - budowa bazy postojowej, zrywanie
kontaktu, patrolowanie, zasadzka na drodze, elementy
taktyki wykorzystywane podczas strzelań bojowych
4. Czerwona taktyka: samopomoc, staza taktyczna,
rany postrzałowe - pierwsza pomoc na polu walki
5. Zajęcia z wykorzystaniem różnego rodzaju broni
miotanych
6. Kształtowanie sprawności i tężyzny fizycznej
7. Rozgrywki ASG - symulacje militarne i krótkie
rozgrywki w różnym terenie, symulacje militarne
z wykorzystaniem pontonów, 5 niezapomnianych
spotkań na polu walki
8. Gry terenowe i nocne biegi na orientację w celu
rozpoznania terenu i nie tylko

9. Park linowy oraz ścianka wspinaczkowa na terenie
ośrodka
10. Wyjazd do Mikołajek i do Parku Wodnego Tropikana
w Hotelu Gołębiewski
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele w jeziorze,
mini playback show, ognisko, baloniada, Mam Talent,
dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.
Osobami prowadzącymi obóz ASG są doświadczeni
instruktorzy, którzy jednocześnie pełnią rolę
wychowawcy. Program może być modyfikowany,
aby jak najlepiej dostosować go do preferencji
i możliwości uczestników.
Uwaga! należy zabrać ze sobą: buty ponad kostkę,
min.2 pary butów do codziennego chodzenia, ubranie
„na zdarcie”, śpiwór i karimatę (przewidujemy min. 1
spanie w terenie), mały plecak.

OPTYMISTYCZNA przygoda na Mazurach
Obóz żeglarski 9-14 lat
Nauka żeglowania będzie odbywać się na jachtach typu
Optymist. Są to najmniejsze i najbardziej popularne jachty
do nauki dzieci. Zajęcia na wodzie odbywać się będą
w kamizelkach asekuracyjnych. Prowadzone przez
instruktora, który asekuruje dzieci pływając obok na łódce
lub motorówce.
W programie obozu m.in. bezpieczeństwo nad wodą i na
wodzie, nauka obsługi jachtu Optymist od podstaw,
stawianie żagli, sterowanie, klarowanie jachtu,
cumowanie. Prace bosmańskie oraz nauka węzłów.
Ilość zajęć na wodzie będzie dostosowana od
predyspozycji uczestników oraz warunków pogodowych.

MAZURY str. 6

Ponadto moc OPTYMISTYCZNYCH atrakcji:
- Wyjazd do Mikołajek i do Parku Wodnego Tropikana
w Hotelu Gołębiewski
- Park linowy
- Wodne szaleństwo w kuli wodnej i nie tylko
Życie obozowe np. plażowanie, kąpiele w jeziorze,
mini playback show, ognisko, baloniada, Mam Talent,
dyskoteki, kino pod gwiazdami itp.

PEŁNA LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO SPAKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.OKTOURS.PL

TURNUS

Mazury
Cud Natury

ASG

Optymistyczna
Przygoda

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1695
1795
1795
1695
1695
1595

1695
1795
1795
1695
1695
1595

1795
1895
1895
1795
1795
1695

CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE
ZAJĘCIA PROGRAMOWE
CENY NIE ZAWIERAJĄ:
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją)
opłaty za transport podajemy w rozkładzie jazdy na str.4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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REJSY zEGLARSKIE - MAZURY
Rejsy żeglarskie to obozy podczas których mieszkamy na jachtach i żeglujemy po Wielkich Jeziorach Mazurskich: Śniardwy, Niegocin, Mamry, Tałty, Mikołajskie, Bełdany.
Trasy rejsów uzależnione są w dużej mierze od warunków atmosferycznych, jednakże przy sprzyjających okolicznościach przybijemy do Sztynortu, Węgorzewa, Mikołajek, Rynu,
Giżycka i innych. Odwiedzimy również urokliwe, mało uczęszczane akweny.

UWAGA – ZARAŻAMY PASJĄ ŻEGLARSTWA NA CAŁE ŻYCIE!
Na każdym jachcie okrętujemy załogę (max. 8 osób) i SKIPPER'a – Instruktora Żeglarstwa. Nasza kadra posiada stosowne uprawnienia żeglarskie, doświadczenie oraz uprawnienia
wychowawcy. Instruktor podczas całego rejsu czuwa nad bezpieczeństwem swojej załogi, przekazując jednocześnie wiedzę i umiejętności niezbędne do doskonalenia trudnej sztuki
żeglarstwa.
Wyżywienie w czasie rejsu (3 x dziennie) przygotowywane jest na jachtach przez załogę pod nadzorem Skipper'a. Każdy jacht wyposażony jest w KAMBUZ (segment kuchenny).
W każdym rejsie uczestniczy ratownik WOPR.

REJS ŻEGLARSKI SZKOLENIOWY 14-18 lat
Realizowany na bezpiecznych i komfortowych jachtach
klasy TWISTER 26
Wszystkie nasze jachty posiadają bogate i komfortowe
wyposażenie. Uczestnictwo w tym rejsie umożliwia
zdobycie patentu żeglarza jachtowego. Patent ten
uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach
śródlądowych bez ograniczeń. Natomiast na morzu do
2 Mm od brzegu pozwala żeglować jachtami o długości
do 12 m.
Oferta również dla osób, które dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z żaglami.
Żeglarski Rejs Szkoleniowy, to sposób na przeżycie
wspaniałej przygody, pełen atrakcji letni wypoczynek
w czasie którego, poza sztuką żeglowania, uczestnicy
poznają zasady żeglarskiej etykiety, uczą się
zdroworozsądkowej samodzielności, koleżeństwa, pracy
i funkcjonowania w grupie.

Wymagania egzaminacyjne: ukończone 14 lat;
wniesienie opłaty: 125 zł opłata egzaminacyjna + 25 zł
patent; ważna legitymacja szkolna. Wymagane
dokumenty do wydania patentu żeglarza jachtowego:
zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; zaświadczenie
o zdaniu egzaminu, pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej
w przypadku osoby niepełnoletniej (wystarczy prawidłowe
wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika)
DZIEŃ 10: Chrzest żeglarski – pasowanie na żeglarza
przez Neptuna władcę mórz i oceanów.
Dla każdego uczestnika dyplom z żeglarskim imieniem
DZIEŃ 11: Klar na jachtach, wyokrętowanie uczestników.
Wyjazd autokarami po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży przez Rodziców
lub osoby upoważnione.

PROGRAM RAMOWY REJSU:
DZIEŃ 1: Wyjazd autokaru, zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4, przyjazd do portu Zanzibar w Skorupkach nad
jeziorem Tałtowisko - podział uczestników na wachty,
zaokrętowanie na jachtach (w grupach wiekowych),
omówienie zasad bezpieczeństwa podczas
cumowania/postoju jachtu w porcie.
Ognisko integracyjne połączone z kolacją
DZIEŃ 2-9: w trakcie rejsu po Wielkich Jeziorach
Mazurskich odbywa się szkolenie praktyczne
i teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego
prowadzone według programu Polskiego Związku
Żeglarskiego i zakończone egzaminem – zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi Ministra Sportu i Turystyki.

Osoby młodsze (12-14 lat) mają możliwość wzięcia
udziału w rejsie, bez zdobywania patentu.

REJS DOSKONALĄCY
– WARSZTATY ŻEGLARSKIE
14-18 lat
Propozycja dla osób posiadających już uprawnienia
żeglarskie – minimum patent żeglarza jachtowego.
Rejs oraz warsztaty odbywają się na bezpiecznych
i komfortowych jachtach klasy TWISTER 26.
W trakcie rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich
uczestnicy warsztatów doskonalą swoje umiejętności
wg indywidualnych potrzeb.

UWAGA: na rejs nie należy zabierać twardych walizek
lotniczych oraz plecaków ze stelażem, ze względu na
ograniczoną powierzchnię jachtu. Wskazane jest, aby
zabrać worek żeglarski, miękką torbę lub plecak bez
stelażu. Po jachcie nie wolno się poruszać w obuwiu typu
glany lub szpilki!
Niezbędne oraz zalecane wyposażenie uczestnika rejsu
znajduje się na stronie www.oktours.pl

Współorganizatorem rejsów żeglarskich jest SPORT PROMOTION.

CENY ZAWIERAJĄ:

CENY NIE ZAWIERAJĄ:

- wszystkie zajęcia programowe (oprócz kosztów
egzaminacyjnych na Rejsie Szkoleniowym)
- 10 noclegów na jachtach
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
i wychowawczej
- opiekę ratownika
- ubezpieczenie NNW
- pamiątkowe gadżety

- transportu (autokary lub busy z klimatyzacja) rozkład
jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- opłaty za prysznice i WC w portach lub na przystaniach
ok. 100-150 zł
- obowiązkowej składki 250 zł do kasy jachtowej w dniu
przyjazdu przeznaczonej na wyżywienie 3 x dziennie
(prowiantowanie i przygotowywanie posiłków to zadanie
załogi pod nadzorem Skipper'a) oraz opłaty portowe

DOJAZD WŁASNY
W przypadku dojazdu własnego do portu Zanzibar w Skorupkach (gmina Ryn) nad jeziorem Tałtowisko prosimy
o przywożenie uczestników od godz. 14:00 pierwszego dnia rejsu i odbiór najpóźniej do godz. 14:00 w dniu wyjazdu.
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TURNUS

Rejs szkoleniowy

Rejs doskonalący

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1495
1595
1595
1495
1495
1395

1495
1595
1595
1495
1495
1395

PROMOCJE (szczegóły str.2)
BE FIRST
Ilość miejsc ograniczona!
do 30.12.2018 -300 zł
do 31.01.2019 -200 zł
do 31.03.2019 -100 zł

SKOT mały -50 zł
SKOT duży -100 zł
Super SKOT -150 zł
RODZEŃSTWO -50 zł
PRZYJACIELE od -50zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

OBOZY GORY
TATRZAŃSKA PRZYGODA 12-16 lat
1. Skalna przygoda – wycieczka z przewodnikiem do Doliny
Kościeliskiej, połączona z wejściem do Jaskini Mroźnej.
Dla chętnych wejście na Smreczyński Staw. Na koniec
wyprawy szarlotka w schronisku na Hali Ornak.
2. Podhalański city game – kreatywna gra miejska na terenie
Poronina. Wieczorem rozdanie nagród i bawimy się na
dyskotece!
3. Spacer pod Giewontem – wycieczka z przewodnikiem do
Doliny Białego, przejście do Doliny Strążyskiej
z najpiękniejszym widokiem na szczyt górujący nad
Zakopanem, dojście do wodospadu Siklawica. Dla chętnych
zdobycie Sarniej Skały – ten krajobraz trzeba zobaczyć!
4. Dzień poszukiwaczy – podchody w pościgu za góralskim
skarbem w okolicznych lasach i na stokach sąsiadujących
wzgórz
5. Sesja zdjęciowa na punkcie widokowym – wybrane zdjęcia
wywołamy, spakujemy w koperty i wyślemy
6. Wycieczka do Zakopanego – zdobycie Gubałówki, wjazd
na skocznię narciarską, zwiedzanie zabytkowego kościółka
na Pęksowym Brzysku, zakupowe szaleństwo
na Krupówkach

TATRY str. 7
7. Dzień sportowy - zajęcia na basenie w ośrodku, fitness
w sali tanecznej, rozgrywki w piłke i badmintona,
przeciąganie liny
8. Dzień góralski – poznawanie miejscowych legend, gry,
zabawy oraz konkurs wiedzy o Tatrach i Podhalu. Na
zakończenie dnia wieczorek podhalański z prawdziwym
gazdą w zbójeckiej karczmie!
9. Dzień kulinarny – poznamy lokalne przysmaki, dodatkowo
sami przygotujemy pyszne letnie desery i koktajle dla siebie
i obozowych znajomych
10. Dzień gier i psikusów – cały dzień bawimy się,
wymyślamy żarty i gramy!
DLA CHĘTNYCH – całodniowa wycieczka autokarowa
do Aquaparku Tatralandia - to największy kompleks tego typu
w Europie! Do naszej dyspozycji jest m.in. 26 rur i zjeżdżalni,
Wyspa Tropikalna i Piratów z Karaibów, 14 basenów…
Niekończąca się zabawa gwarantowana!
Dodatkowy koszt – ok. 200 zł - płatne na miejscu.
Uwaga! Obowiązkowy ważny paszport lub dowód osobisty.

GÓRY, WODA I PRZYGODA 11-18 lat

BESKID ŻYWIECKI str. 7
- Wyprawa z przewodnikiem na Magurkę i Czupel – lokalne
najwyższe szczyty
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne, unihoc, koszykówka,
siatkówka, siatkówka plażowa, tenis stołowy, zajęcia
aerobowe
- Ogniska i imprezy wieczorne, dyskoteki, wieczorki
tematyczne, konkursy, zabawy
Zajęcia tematyczne – survivalowe są prowadzone przez
oficerów wojsk desantowo-powietrznych.
Uwaga: należy zabrać ze sobą buty (trapery, tenisówki
i klapki), pelerynę (ponczo), polar, ciepły sweter, plecak
min 30l lub większy, śpiwór i karimatę, stroje sportowe, latarka

1. Budowa tratwy, przeprawa po jeziorze
2. Nauka rozpalania ognia, jak przygotować jedzenie
w plenerze, jak przetrwać bezpiecznie noc…
3. Przeprawa wodna w canoe, przez jezioro do rzeki Soły
4. Biwak w górach
5. Park linowy i ścianka wspinaczkowa
6. Zajęcia na basenie
7. Tor sprawnościowy, siatka przeprawowa
8. Tor strzelecki, strzelanie z łuku
9. Nocna wyprawa - orientacja w terenie, gry terenowe
10. Strzelectwo sportowe – zasady strzelania z broni,
postawy strzeleckie, pokaz sprzętu
Ponadto w programie:
- Wycieczka do Żywca – Muzeum Browaru Żywiec, miasto,
pałac i park Habsburgów

Współorganizatorem obozu jest ODYS sp. z o.o.

OBÓZ PRZYGÓD 11-18 lat

BESKID ŻYWIECKI str. 7

1. Windsurfing - nauka; 8 godzin w turnusie
2. Skimbording – woda, sprawność, równowaga
3. Rozgrywki Paintballowe
4. Biegi w kuli Zorbingowej
5. Park linowy
6. Ścianka wspinaczkowa
7. Przeprawa wodna z zadaniami
8. Kajakarstwo – oglądamy okolicę wzdłuż brzegów jeziora
9. Taniec nowoczesny – poznajemy style
10. Tajemnice Browaru Żywiec – magiczne muzeum i
podziemny świat starego browarnictwa
11. Boks Kangurów – śmiech i zabawa – pojedynki w
kostiumach kangurów

12. Zajęcia ruchowe – aerobic, streching
13. Wycieczki górskie
Ponadto w programie:
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne: unihoc, koszykówka, siatkówka
plażowa, tenis stołowy
- Spartakiada sportowa, podchody
- Wyjścia na basen
- Ogniska i imprezy wieczorne, dyskoteki
Należy zabrać obuwie do zajęć tanecznych oraz buty do zajęć
windsurfingowych z miękką, gumową podeszwą.
Współorganizatorem obozu jest ODYS sp. z o.o.

SZTUKA PRZETRWANIA W 4 ŻYWIOŁACH 11-18 lat
1. Żywioł I - Powietrze:
- Sporty ekstremalne -podstawy spadochroniarstwa
i paralotniarstwa
- Orienteering – marsze na orientację z zadaniami
- Przetrwanie w górach – burza, upał i niskie temperatury
- Podstawy meteorologii - Jak przewidzieć pogodę?
2. Żywioł II - Woda:
- Podstawy działań na wodzie - taktyka
- Sytuacje ekstremalne – człowiek za burtą, pływanie w ubraniu
- Pokonywanie przeszkód wodnych (kajaki, pontony, canoe)
- Wodne testy sprawnościowe
- Zdobywanie pontonu z wody
- Jak znaleźć wodę? – poszukiwania w górach i lesie.
Przystosowanie wody do spożycia
3. Żywioł III - Ogień:
- Survivalowe techniki rozpalania ognia – krzesiwo, krzesiwo
magnesowe, łuk ogniowy
- Pożar, burza ogniowa – trening zachowań
- Bezpieczeństwo osobiste w otoczeniu ognia

BESKID ŻYWIECKI str. 7

4. Żywioł IV - Ziemia:
- Gry wojenne – elementy taktyki
- Skryte poruszanie w terenie , bytowanie w terenie
przygodnym, nocne biwaki
- Naturalne zagrożenia – rozpoznanie i reakcja
(dzikie zwierzęta, trujące rośliny)
- Budowanie schronień
- Techniki maskowania
- Bieg na azymut z zadaniami i niespodziankami
- Wyprawy nocne, przygotowywanie nocnego obozowiska
Ponadto w programie:
- Paraalpinistyka - park linowy, ścianka wspinaczkowa,
techniki linowe, nauka węzłów
- Zawody wytrzymałościowe – test komandosa,
test wytrzymałościowy
- Kociołek rozmaitości: Wycieczka do Żywca, spotkanie
z ciekawym człowiekiem, sławani Polacy
znani i nieznani oraz ognisko z kiełbaskami, wyjście
na basen, dyskoteki

Zajęcia tematyczne – survivalowe są prowadzone
przez oficerów wojsk desantowo-powietrznych.
Uwaga: należy zabrać ze sobą buty (trapery, tenisówki
i klapki), pelerynę (ponczo), polar, ciepły sweter, plecak min 30l
lub większy, śpiwór i karimatę, stroje sportowe, latarka, kompas
Współorganizatorem obozu jest ODYS sp. z o.o.

PEŁNA LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO SPAKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.OKTOURS.PL

TURNUS

Tatrzańska
Przygoda

Góry, Woda
i Przygoda

24.06 - 04.07
05.07 - 15.07
16.07 - 26.07
27.07 - 06.08
07.08 - 17.08
18.08 - 28.08

1595
1695
1695
1595
1595
1495

1695
1795
1795
1695
1695
1595

Obóz Przygód
1895
1995
1995
1895
1895
1795

Sztuka
Przetrwania
1795
1895
1895
1795
1795
1695

CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE
ZAJĘCIA PROGRAMOWE
CENY NIE ZAWIERAJĄ:
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją)
opłaty za transport podajemy w rozkładzie jazdy na str.4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
(nie dot. Beskidu Żywieckiego).

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Torun, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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