
 

Aktywne kolonie letnie 2020 w Zakopanem w OSW POD KOZIŃCEM 
Kolonie organizowane są w turnusach 14 – dniowych, w terminach: 

ośrodek data Cena pobytu 

dla 1 dziecka 

I zaliczka 

Do 30 kwietnia 2020 

II zaliczka 

Do 30 maja 2020 

OSW POD 

KOZIŃCEM 

27.06 – 10.07.2020 

11.07 – 24.07.2020 

25.07 – 07.08.2020 

08.08 – 21.08.2020 

 

1499 zł 

 

 

500 zł 

 

 

999 zł 

DLA OSÓB REZERWUJĄCYCH POBYT DZIECKA ORAZ PO WPŁACENIU ZALICZKI 200 ZŁ DO DNIA 
31.03.2020 ROKU CENA  ZA DZIECKO W DOWOLNYM TEMINIE 1399 ZŁ !!! 
Uwaga: dla dzieci spoza resortu dopłata 100 zł 
W cenie pobytu: 
zakwaterowanie w pokojach  2 i 3, 4 os.   z TV, łazienkami, ręcznikami, pełne wyżywienie 3 razy 
dziennie; opiekę kadry;  ubezpieczenie; opieka medyczna 
cały program turystyczny, opieka przewodnika podczas wycieczek, bogaty program rekreacyjny bez 
żadnych dodatkowych opłat 
TRANSPORT NA TRASIE WARSZAWA-ZAKOPANE-WARSZAWA 

Program zawiera: 

✓ Wjazd kolejką wędrówka na Gubałówkę i Butorowy Wierch 

✓ Kąpielisko termalne „Szymoszkowa” , 2 razy całodzienny pobyt 

✓ Dwukrotne odwiedziny i zabawa w Aqua Parku 

✓ wyrób oscypków i bryndzy –pokaz z degustacją serów 

✓ Zwiedzanie centrum Zakopanego, spacer po Krupówkach, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego 

(etnograficzne) 

✓ Wieczór góralski  

o Próba na najsilniejszego StrongCepra, czyli dźwiganie wiadra z ...,  

o Wybór Gaździnki wieczoru /oceniany jest góralski dryg w tańcu oraz próba obierania gruli/. 

o Zbójecko narta (próba grupowa przy użyciu jednej narty, choć wcale nie na śniegu) 

 Wybór zbójnika wieczoru wyłonionego podczas konkursu na taniec zbójnicki.  

✓ Wycieczkę śladami dużych wydarzeń: Skocznia narciarska zwiedzanie z wyjazdem kolejką, 

taras widokowy na Zakopane, ołtarz papieski na Krzeptówkach,  

✓ Wycieczka do  Doliny Kościeliskiej   

✓ Zabawa w parku linowym 

✓ Wieczory filmowe na dużym ekranie 

✓ Gry i zabawy integracyjne, tenis stołowy, badminton, dyskoteki 

✓ Olimpiada góralska: zawody na nartach czteroosobowych, spacer drwala, rzut kłodą drewna 

na odległość, siłowanie się na rękę z Harnasiem, strzelanie z łuku, walka na papierowe 

ciupagi, tłumaczenie wyrazów gwary podhalańskiej, "Góralska strawa"... 

✓ Ceremonia zamknięcia kolonii, rozdanie nagród i ognisko pożegnalne 



PŁATNOŚCI I ZAPISY: 

OSW POD KOZIŃCEM , numer konta Bank BGK 47 1130 1017 0020 1465 3920 0019 
BGK 53 1130 1017 0020 1465 3920 0008  

OSOBA DO KONTAKTU : 0182024308, mail; marketing.dafne@cul.com.pl  

KOLONIE BĘDĄ  REALIZOWANE PO ZGŁOSZENIU MIN 30 UCZESTNIKÓW NA JEDEN 

TURNUS. INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ KOLONII DO 30 KWIETNIA 2020 

 


