
KALEJDOSKOP PRZYGÓD. 

Obóz letni – Maksymalne przeżycia i dobra zabawa 

Daj swojemu dziecku okazję do usamodzielnienia się! Zgrana Paka to niepowtarzalna okazja, aby 
Twoja pociecha postawiła pierwsze kroki w kolonijnym życiu. Pod okiem doświadczonej kadry, wśród 

rówieśników sprawimy, że rozłąka z rodzicami okaże się niesamowitą przygodą! 
TERMIN: 18 – 28.07.2021 r. 

WIEK UCZESTNIKA: 8-15 lat. 

CENA: 2250 zł 

 

W programie między innymi: 

• budowa tratwy! 
• team building – szereg niecodziennych, aktywnych zadań sprawi, że staniemy się 

zgraną ekipą 
• wyprawa kajakowa jeziorem Tajty – poczuj mazurski klimat i pod okiem ratownika 

korzystaj z uroków 
• łucznictwo – poznaj szlachetny sport, w którym najważniejsze jest celne oko 
• szkolenie survivalowe – ABC przetrwania w niesprzyjających warunkach 
• baloniada – chwila ochłody w upalny dzień, czyli wodna siatkówka 
• ścianka wspinaczkowa – sprawdź, jak wyglądają mazury z wysokości 8 metrów! 
• paintball – obmyśl taktykę i zaskocz przeciwnika. Gwarantujemy emocje na 

najwyższym poziomie 
• teleturniej „Co z tą Polską?” – drużynowa rywalizacja podczas emocjonujących 

wyzwań związanych z naszym krajem 
• dyskoteka z DJ’em – wieczorne szaleństwo w rytm najnowszych hitów 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek – spokojny wieczór przy grach, zabawach i 

opowieściach 
• wakacyjny chillout na plaży – leniuchowanie i zabawa w iście mazurskim klimacie! 

 
Cena zawiera:  

• 10 noclegów w pokojach kilkuosobowych  z łazienkami 
• 4 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację 
• ubezpieczenie NNW 
• materiały niezbędne do przeprowadzenia wszystkich zajęć programowych 
• całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców 
• zajęcia z doświadczonymi animatorami 
• kąpiele i plażowanie pod okiem ratownika MOPR 
• pamiątkowy gadżet firmowy. 

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Organizatorem wypoczynku jest Gwarek-Travel – biuro podróży specjalizujące się w wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Posiadamy Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Warmińsko-Mazurskiego 
nr 4/2014.  
ZAKWATEROWANIE 
W Gwarek Mazury – Centrum Aktywnego Wypoczynku na Mazurach przygotowaliśmy 
ponad 300 miejsc noclegowych w budynkach hotelowych. Naszym kolonistom oddajemy do 
użytku klasycznie urządzone pokoje 3-6 osobowe – każdy z prywatną toaletą i telewizorem. 



Część pokoi posiada balkon z urokliwym widokiem na jezioro Tajty. Wszystkie położone są w 
bliskim sąsiedztwie prywatnej plaży z leżakami, lasu ze ścieżkami do spacerowania i innych 
atrakcji przygotowanych dla naszych gości. 

https://www.gwarek-mazury.pl/ 
WYŻYWIENIE 
W Gwarek Mazury – Centrum Aktywnego Wypoczynku szczególną uwagę przykładamy do 
kuchni, aby nasi goście jedli smacznie i zdrowo. Z niezwykłą starannością podchodzimy do 
zróżnicowanych diet dzieci i młodzieży stwarzając warunki do spokojnego pobytu. Nasi 
podopieczni mają zagwarantowane następujące posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i 
kolacja. Na wycieczki poza ośrodkiem przygotowujemy suchy prowiant. 
 
BEZPIECZNI OD COVID-19 
W zeszłym roku, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, wprowadziliśmy restrykcyjny regulamin 
mający na celu ochronę zdrowia uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez 
Gwarek Travel. Regulamin ten będzie obowiązywał również w tym roku. 
Aby w pełni bezpiecznie korzystać z wakacyjnych atrakcji, między innymi: 
– dezynfekujemy ręce przed wejściem na stołówkę 
– w częściach wspólnych nosimy maseczki 
– każda grupa ma na stołówce swój stolik, a posiłki są serwowane 
– po każdych zajęciach dezynfekujemy sprzęt 
– gdy tylko pogoda nam pozwala, zajęcia organizujemy na świeżym powietrzu 
– często i dokładnie myjemy ręce! 
 
WOLNI OD ELEKROZAMĘTU 
Misją naszego ośrodka jest inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania własnych 
pasji, poprzez bezpieczny, aktywny wypoczynek oraz zachęcanie do kreowania własnej 
przestrzeni pełnej wyzwań, zabawy i przyjaźni. Zaspakajając głód przygody, otwieramy 
horyzont możliwości wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Wierząc, że jesteśmy w 
stanie zapewnić czas pełen twórczości na naszych koloniach i obozach ograniczamy 
korzystanie z telefonów komórkowych i wszelkich gadżetów elektronicznych typu tablet, 

ipad, smartwatch. Dzięki temu jesteśmy wolni od elektrozamętu 😊 . 
 
PRZYKŁADOWY DZIEŃ ZGRANEJ PAKI Z GWARKIEM 
7.45 – 8.00 – pobudka 
8.00 – 8.15 – rozruch poranny 
8.15 – 8.30 – poranna toaleta 
8.30 – 9.00 – śniadanie 
9.00 – 10.00 – poranne porządki 
10.00 – 11.30 – terenowa gra fabularna 
11.30 – 13.00 – koszulkomania 
13.30 – 14.00 – obiad 
14.00 – 15.00 – cisza poobiednia, czas na plac zabaw i zakupy w sklepiku, telefony do 
rodziców 
15.00 – 16.30 – mistrz smaku 
16.30 – 18.00 – ścianka wspinaczkowa 
18.30 – 19.00 – kolacja 
19.30 – 21.30 – ognisko z pieczeniem kiełbasek 

https://www.gwarek-mazury.pl/


21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna 
22.00 – 7.45 – cisza nocna 
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW: 
Co zabrać na kolonię? 

• Ważną legitymację szkolną 
• Ręcznik kąpielowy, przybory toaletowe: szczoteczka do zębów, szampon, mydło, pasta do 

zębów 
• Zestaw ubrań na każdą pogodę 
• Obuwie i strój sportowy 
• Kurtkę przeciwdeszczową 
• Strój kąpielowy 
• Krem do opalania z filtrem UV oraz nakrycie głowy 
• Mały plecaczek na wycieczki piesze 
• Ulubioną maskotkę/zabawkę, która pozwoli „poczuć się jak w domu”. 

LEKI: 
Drodzy rodzice! Dobro dzieci jest dla nas najważniejsze. W związku z tym prosimy, aby 
wszystkie uwagi odnośnie zdrowia dziecka zostały przekazane zarówno w karcie 
kwalifikacyjnej jak i podczas zbiórki wychowawcom czy kierownikowi wypoczynku. Jeżeli 
dziecko przyjmuje stałe leki, prosimy o spakowanie ich wraz z opisem: imię i nazwisko 
dziecka, dawkowanie leku, zgoda na podawanie leku dziecku przez kierownika 
wypoczynku. 
UPOWAŻNIENIE DO PODANIA LEKÓW 
https://www.gwarek-mazury.pl/wp-content/uploads/2019/01/upowa%C5%BCnienie-
leki.pdf 

 

https://www.gwarek-mazury.pl/wp-content/uploads/2019/01/upoważnienie-leki.pdf
https://www.gwarek-mazury.pl/wp-content/uploads/2019/01/upowa%C5%BCnienie-leki.pdf
https://www.gwarek-mazury.pl/wp-content/uploads/2019/01/upowa%C5%BCnienie-leki.pdf

