
 
- Zwiedzanie miejscowości.  
- Wyjazd do kina lub do Aquaparku w Kołobrzegu.  

• Zajęcia rekreacyjne: gry i zabawy sportowe, kąpiel w morzu,  
       plażowanie, konkursy na plaży,  korzystanie ze sprzętu sportowego. 

• Zajęcia własne – integracyjne: 
• prace plastyczne w grupach, 
• gry planszowe, zabawy z chustą animacyjną. 

Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie.  
 
Informacje organizacyjne: 
Organizatorem wyjazdu jest Szkoła  Podstawowa  nr 32 im. Armii Krajowej w 
Toruniu.  Koszt wyjazdu  1220 zł ( płatne w dwóch ratach na konto szkoły ).  
Każdy rodzic otrzymuje fakturę. Można ubiegać się o dofinansowanie we 
własnym zakładzie pracy.   
Dodatkowe informacje  uzyskają Państwo u Pań: M. Kuźmińskiej, J. 
Obernikowicz, V. Rybickiej,  K. Szymeczko,  K. Weręgowskiej. 
Kierownik wyjazdu Pani Katarzyna Weręgowska.  
Obóz przeznaczony dla uczniów od 10.  roku życia.   
 

Zapis poprzez dziennik elektroniczny do Pani Katarzyny Weręgowskiej od 
dnia 29.01.2019 roku ( wtorek ) od godz. 9.00.  
W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę, tel. do jednego 
rodzica. ( ilość miejsc ograniczona )  
Lista osób zapisanych zostanie przygotowana i wywieszona 1.02.2019 roku 
przy wejściu do szkoły.  
Na początku lutego odbędzie się spotkanie organizacyjne z kierownikiem 
obozu, o którym zainteresowane osoby zostaną powiadomione.    
                              

 
 

 

  
OFERTA  WYPOCZYNKU   LETNIEGO  

 
REWAL   2019 

   23.06.2019  –  30.06.2019  ( 8 dni ) 
 

Rewal – miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim  i przystanią 
morską w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, 
w powiecie gryfickim, siedziba gminy Rewal. Położona nad Morzem 
Bałtyckim, na Pobrzeżu Szczecińskim.  
Informacje o kompleksie: 
Ośrodek wczasowy Adria położony jest nad samym morzem, wzdłuż 
promenady zaledwie 20 metrów od plaży w najładniejszej części Rewala. 
Posiada bogatą bazę rekreacyjno-sportową pozwalającą  na organizację wielu 
ciekawych zabaw i zajęć dla dzieci.  
Oferuje:  
- zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy, cztero i pięcioosobowych o bardzo 
dobrym standardzie z łazienkami, balkonami i TV, 
-domowe posiłki (śniadanie i kolacja wydawane w formie bufetu szwedzkiego, 
obiad porcjowany plus podwieczorek)  
-sprzęt rekreacyjny (gry, piłki, rakiety do tenisa stołowego, cymbergaj, karaoke)  
- salę dyskotekową wyposażoną w stoły do gry w tenisa stołowego oraz 
piłkarzyki, wyciszoną salę TV na seanse filmowe, salę edukacyjną, 
- Internet bezprzewodowy , 
- krąg ogniskowy, 
- szereg boisk w tym wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej i koszykówki, 2 
boiska do piłki siatkowej, 



- profesjonalne pole do gry w Minigolfa, 
- zewnętrzną siłownię Fitness z nawierzchnią piaszczystą,  
- plac zabaw, 
- basen rekreacyjno – kąpielowy, 
Ośrodek wyposażony w monitoring z zabezpieczonym wejściem do budynków 
oraz z ogrodzonym całym terenem. 
W ramach  wypoczynku  gwarantujemy:  
- transport  uczestników, 
- zakwaterowanie w  pokojach 2 - 5 osobowych z łazienkami,  
- całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), 
- ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku, 
- opiekę pielęgniarską  na terenie ośrodka, 
- opiekę  wychowawczą sprawowaną przez wykwalifikowaną i znaną dzieciom 
kadrę pedagogiczną, 
- opiekę ratownika na terenie ośrodka oraz na plaży,  
- korzystanie z pełnej infrastruktury i sprzętu sportowego na terenie ośrodka. 
Program wychowawczy obejmuje: 
- zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne oraz dydaktyczne,  
- lekcje golfa z trenerami, zajęcia i zabawy w plenerze na terenie , 
- wycieczki, 
- wyjazd do kina,  
 - ognisko, dyskoteki,  konkursy z nagrodami, 
- wspólne lody lub wyjście na pizzę, degustacje. 
 

Planowane  zajęcia i wycieczki: 
- Zajęcia sportowe -2-3 dni: Golf na najpiękniejszym, 
międzynarodowym polu golfowym w Polsce. W Kołczewie na Wyspie 
Wolin koło Międzyzdrojów, na obrzeżu Wolińskiego Parku Narodowego 
znajduje się Klub Golfowy Amber  Baltic. Sąsiedztwo morza, otaczająca zieleń 
oraz czyste powietrze sprawiają, że jest to doskonałe miejsce dla uprawiania 
sportu i wypoczynku.  
Zajęcia  z dziećmi prowadzone będą w  grupach 16 osobowych przez 
zawodowych trenerów  metodą stacyjną na terenie zajmującym powierzchnię 
66 ha, który zawiera: 

• pole golfowe klasy mistrzowskiej "Amber" z 18 dołkami Par 72, 
• 9-dołkowe pole golfowe "Baltic" Par 28, 
• pole treningowe ( Driving Range ) -   miejsce do ćwiczeń długich 

uderzeń  
• Chipping Area – miejsce do ćwiczeń krótkich uderzeń 
• Pitching Area – trafianie do dołka. 

Dzieci zostaną zapoznane z wszystkimi elementami gry w golfa.  Każde 
dziecko  będzie mieć do dyspozycji swój  własny kij golfowy. 
Amber Baltic Golf Club został założony w 1993 roku  i obecnie jest wiodącym  
Klubem w Polsce, zajmując się organizacją licznych turniejów golfowych. 
 

• Wycieczka do Wolina  
Gra terenowa i zwiedzanie Skansenu - ,,Wioski Słowian i Wikingów”  
rekonstrukcji zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych z okresu wczesnego 
średniowiecza – od IX do XI wieku z przewodnikiem, a następnie warsztaty: 
lepienie z gliny, produkcja filcu, pisanie gęsimi piórami, musztra 
wczesnośredniowieczna, strzelanie z łuku. Poczęstunek: Podpłomyk pieczony 
na blasze nad ogniskiem, z dodatkiem marmolady, miodu lub twarogu z 
czosnkiem i ziołami, chleb ze smalcem domowej roboty, herbata ziołowa. 
Zabawy  na historycznym placu zabaw. 
 

• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu – Zabytkowy Fort 
Obronny - Reduta Solna , pozostałość Twierdzy Kołobrzeskiej 

Przy porcie na terenie gospodarstwa rybackiego instruktorzy poprowadzą 
zabawę i zajęcia o tematyce ,,Piracka przygoda”. 
Ponadto dzieci zwiedzą skansen i obejrzą 30 letni zbiór – sprzętu żeglarskiego, 
marynarskiego, rybackiego, wojskowego, antyki i repliki o tematyce morskiej 
oraz wojskowej oraz wejdą na pokłady dwóch statków wojskowych. 
  

• Wycieczka  do Wioski Górniczej – Gostycyn  
Zajęcia  terenowe pt: ,,Poszukiwanie skarbu Wilhelma Krugera . 
Zabawa odwołuje się do historii górnictwa, górników i przyrody Borów 
Tucholskich. Wykorzystuje i wzmacnia umiejętności poruszania się i orientacji 
w terenie, rozwiązywania zagadek oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy 
zdobytej w trakcie poszukiwań. Gra jest połączona ze ścieżką przyrodniczo-
historyczną oraz urządzeniami audio przewodnika, dzięki którym tylko u nas 
uczestnicy usłyszą głosy zwierząt i ptaków zamieszkujących Bory Tucholskie, 
poznają ich zwyczaje oraz ciekawostki dotyczące ich życia oraz dźwięki 
przeszłości jedynych w Polsce podziemnych kopalń węgla brunatnego.  
Wiejska zagroda - Spotkanie ze zwierzętami domowymi Górniczej Wioski.  
XIX wieczny plac zabaw.  
Ponadto będą uczestniczyć w: warsztatach z tworzenia węglowego mydła, 
interaktywnej przygodzie w Starej Maszynowni, ścieżce Bosego Antka - 
sensoryczna ścieżka zmysłów.   


