
KOLONIE (SPORT, TURYSTYKA) 
  USTRONIE MORSKIE (SIANOŻĘTY)     

07.07 - 18.07. 2021 r. 
www.szkolkaplock.pl           

      Ustronie Morskie nadmorska miejscowość letniskowa z łagodnym klimatem  
z dużą ilością leczniczego jodu. Szeroka piaszczysta plaża miejscami do 40 m i molo  
o długości 100 m gwarantują atrakcje nadmorskiego wypoczynku. 
Zapraszamy na wypoczynek do ośrodka ,,Jantar”, położonego w gminie Ustronie 
Morskie (Sianożęty) bardzo blisko, bo tylko 150 m. od morza. Budynek Ośrodka 
Wypoczynkowego ,,Jantar” jest jednopiętrowy, teren jest ogrodzony i zamykany  
na noc. Na obiekcie: trawiaste boisko do piłki nożnej i siatkówki, sala ze stołami  
do tenisa, świetlica i sala dyskotekowa. Brak przemysłu, czyste, bogate w jod powietrze 
i dziewicza przyroda  tworzą wymarzone warunki do wakacyjnego wypoczynku. 
Spacery promenadą  brzegiem morza do centrum Ustronia lub w kierunku Kołobrzegu 
pozwalają na intensywne korzystanie z bogactwa jodu. 
 

Koszt pobytu 1730 zł za turnus obejmuje:  

• dojazd autokarem 
• zakwaterowanie – pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami,   
• wyżywienie trzy razy dziennie + podwieczorek  
• wypróbowana, stała kadra pedagogiczna, pielęgniarka kolonijna 
• strój sportowy i piłka do wyboru dla każdego uczestnika  
• gwarancja ubezpieczeniowa  z firmy Signal Iduna 
• wycieczki i ubezpieczenie  
             

BOGATY PROGRAM: 
• Prowadzenie zajęć sportowych : 
-      gry i turnieje: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopców, 
-      plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratowników. 
• Konkursy dla chętnych: turystyczny, plastyczny (karykatury) i dowcipów przy ognisku, 

wybór Miss i Mistera, chrzest, dyskoteki.  
      Za I, II  i  III miejsce  dyplomy  ( za turnieje i konkursy )  
• Wycieczki: 
-     autokarem  do Międzyzdrojów:  rejs statkiem Viking III po Bałtyku, przejście po  molo,          
      Zagroda  Pokazowa  Żubrów w  Wolińskim Parku Narodowym, Aleja Gwiazd, Jezioro  
      Turkusowe w Wapnicy,   
-    autokarem do latarni morskiej Gąski i do Mielna, 
-    wycieczki piesze: m. in. promenadą do wesołego miasteczka w Ustroniu. 

Uwaga: Odpłatność rodziców równa będzie różnicy między kosztem całkowitym 1730 zł,  
a dofinansowaniem zakładu pracy i bonem turystycznym. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA 
BONU TURYSTYCZNEGO!  

ORGANIZATOR: „RONALDO -TUR” BIURO TURYSTYCZNO – SPORTOWE W PŁOCKU (ZEZW. nr rej. 
614)  JANUSZ MIKOŁAJCZYK ( nauczyciel w SP nr 2  na Międzytorzu w Płocku /ul. Piaska 5/ . Zapisy wraz  
z wpłatą zadatku 400 zł.  przyjmuje organizator do 31.03.2021 r. , pozostałą kwotę  1330 zł  należy wpłacić  
do organizatora do 30.04.2021 r.) lub  przedstawić potwierdzenie dofinansowania z  zakładu pracy, dla których  
są wystawiane rachunki. KOLONIA  ZGŁOSZONA  W  KURATORIUM.    

          Zapisy u p. J. Mikołajczyka: SP nr 2 ( Międzytorze)  ul. Piaska 5, na Orliku na Międzytorzu. 
                                                                                             Wtorek       16 15 - 16 45  /  18 45 – 1930      
                                                                                             Czwartek    16 15 - 16 45  /  18 45 – 1930 
                                                                                             Piątek          15 45 - 16 15  /  18 00  – 18 30   

 Kontakt tel. 608 508 882 


