WAKACJE 2018 Sun&Swim
w Złotych Piaskach
Bułgaria
13 – 24 sierpnia 2018 r.

1.
ORGANIZATOR
Szkółka Pływacka DEPKA – Karol Torcz
ul. Łopuskiego 38; 78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-166-25-08
Tel. 730-55-61-61 lub 662-55-61-61
2. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
RIVA PARK *** Warna, Złote Piaski w Bułgarii, położony w centrum miejscowości, oddalony od morza
ok. 300 m oferujący restaurację, słoneczny taras, plac zabaw, basen z leżakami, jacuzzi, boisko do siatkówki
i koszykówki. Wyżywienie – 3 posiłki dziennie.
3.
TERMIN – 13 - 24 sierpnia 2018 r.
Wyjazd z Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Koszalina
Wyjazd: 13 sierpnia (poniedziałek) autokarem z parkingu przy MOSiR ul. Łopuskiego 38 o godz. 19:00.
Przyjazd: 24 sierpnia (sobota) autokarem na parking przy MOSiR ul. Łopuskiego 38 około godz. 23:59.
4.
PROGRAM RAMOWY
Dzień 1 – wyjazd w stronę Bułgarii – przejazd nocny do Budapesztu.
Dzień 2 – Zakwaterowanie w hotelu pod Budapesztem, wyjście do miasta, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu; przejazd do Bułgarii; zakwaterowanie w Złotych Piaskach,
kolacja, nocleg.
Dni od 4-go do 9-go – pobyt na miejscu, realizacja programu:
- zajęcia rekreacyjno-sportowe jak: turniej siatkówki plażowej, gry miejskie typu "podchody", zajęcia
integracyjne, konkursy przy basenie,
- wypoczynek na plaży, zwiedzanie okolicy, chrzest obozowy, wyjazd do Delfinarium, zwiedzanie Warny,
- korzystanie z animacji hotelowych – wybory miss i mistera obozu, malowanie tatuaży, zabawy w basenie,
zajęcia taneczno–sportowe,
- dodatkowo 5 x trening na basenie sportowym w Warnie – Profil Swim
- dodatkowo wyjscie do Aquaparku w Warnie - Profil Sun
Dzień 10 – śniadanie, pakowanie bagaży, zdawanie pokoi. Wykwaterowanie, obiad i przejazd do Nesebyr –
malowniczego miasteczka nad Morzem Czarnym wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Podczas spaceru po mieście zobaczymy część antyczną - pasmo ruin pradawnych murów, wąskie uliczki,
drewniane i kamienne domy oraz liczne stragany. Nocny przejazd do Serbii.
Dzień 11 – przyjazd do Serbii, śniadanie w hostelu, pobyt w Aquaparku PETROLAND, kolacja i nocleg.
Dzień 12 – śniadanie w hostelu, wykwaterowanie i wyjazd w stronę Kołobrzegu, obiad na trasie. Planowany
przyjazd do Kołobrzegu w godzinach późno-wieczornych.

5.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1990 zł/os. – dzieci i młodzież
1940 zł/os – rodzeństwo
1910 zł/os. – dzieci i młodzież ze SP DEPKA
1860 zł/os. – rodzeństwo ze SP DEPKA
+ obowiązkowo 20 Euro/os. Aquapark w Serbii opłata
miejscowa. Zniżka 50 zł/os. przy wpłacie do 30.04.2018 r.
całości kwoty.

W cenie wyjazdu: przejazd autokarem klasy turystycznej, 7 noclegów w Bułgarii z wyżywieniem 3 posiłki
dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, 1 nocleg w Budapeszcie ze śniadaniem i kolacją, 1 nocleg
w Serbii 2 x śniadanie i kolacją, wstęp do Aquaparku w Serbii, koszty dydaktyczne, opłaty lokalne,
ubezpieczenie KL i NNW.
6.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest oddanie lub nadesłanie wypełnionej umowy (w biurze organizatora)
oraz wpłacenie (bezzwrotnego) zadatku w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia na obóz.
Resztę kwoty należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed obozem. W przypadku rezygnacji z obozu po
wpłaceniu całości kwoty, sprawa będzie załatwiana indywidualnie z organizatorem.
7.
INFORMACJE DODATKOWE
- obowiązkowo potrzebny paszport ważny minimum 6 miesięcy przed datą powrotu w obozu,
- jednostką monetarną jest LEVA, 1 lewa (Lv)=100 stotinek, 1 Lv = ok. 2 zł,
- czas wschodnio - europejski, godzina do przodu w stosunku do czasu polskiego,
- trasa przejazdu: Słowacja, Węgry, Serbia (lub Rumunia), należy zaopatrzyć się w drobne Euro,
- czas przejazdu ok. 30 godzin.
- prosimy o zaopatrzenie dzieci w suchy prowiant na czas podróży
Uczestnikami obozu mogą być osoby w wieku od 10 do 18 lat. Również z poza Szkółki!!!
Wpłatę należy dokonać w Biurze SP DEPKA ul. Łopuskiego 38; 78-100 Kołobrzeg
lub na konto: Mbank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590

Informacja i zapisy tel.: 730-55-61-61 lub 662-55-61-61
mira.kol@depka.com.pl
Osoby indywidualne mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego Zakładu pracy rodziców/opiekunów.
Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy do Biura Podróży DEPKA Travel po szczegóły i ulotkę o obozie

