
Obóz Letni w Niechorzu 

Termin: 24 - 30 sierpnia 2020 r.  

Cena 1060,00 zł/os. 

ORGANIZATOR 

Biuro Podróży DEPKA Travel 

Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz 

ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg 

NIP 671-166-25-08; OT nr 14/16 
 

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Wypoczynkowy „Marta” ul. Spokojna 1, 72-350 Niechorze 

Zakwaterowanie w pokojach do 4 osób z pełnym węzłem sanitarnym oraz studiach dwu pokojowych  

2 + 3 z pełnym węzłem sanitarnum 

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek przy obiedzie, śniadania i kolacje w formie bufetu 

• Całodobowa opieka pielęgniarska 

• część sportowo-rekreacyjna z boiskami do piłki nożnej i ręcznej, koszykówki, siatkówki, siłownia, 

• możliwość korzystania ze sprzętu świetlicowego (tenis stołowy, piłkarzyki,); 

• Planowane zajęcia sportowe i rekreacyjne: 

- pływanie, plażowanie, 

- gry zespołowe, (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), 

-     wycieczki terenowe i autokarowe, 

-     przejazd Retro Kolejką, motorówką z bananem 

- ogniska, dyskoteki, konkursy. 
 

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w trakcie Obozu wszystkie niezbedne zalecenia spełniamy. 

 

CENA 1060,00 ZŁ/OS. OBEJMUJE: 

Transport autokarem, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie z 

wyżywieniem(j.w.), realizowane zajęcia 

Warunkiem rezerwacji miejsca na obóz jest wypełnienie 

zgłoszenia dostępnego na stronie www.depka.pl oraz opłacenie 

(bezzwrotnego) zadatku w wysokości 100 zł do dnia 30 czerwca 

2020 r. Ilość miejsc ograniczona. Resztę kwoty należy wpłacić 

najpóźniej do 21 dni przed Obozem. W przypadku rezygnacji z 

obozu po wpłaceniu całości kwoty, sprawa będzie załatwiana 

indywidualnie z organizatorem. 

Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z wyjazdu(21 powodów rezygnacji). Zwrot 

100% ceny imprezy. Koszt około 3% wartości wyjazdu. Także z powodu koronowirusa. 

Wyjazd: 24 sierpnia Parking przed Pływalnią Floating Arena godz. 10:00 

Przyjazd: 30 sierpnia Parking Pływalnią Floating Arena ok godz. 14:00 
 

Informacje tel. 606-294-707 

Dane kontaktowe organizatora: Biuro Podróży DEPKA TRAVEL, Szkółka Pływacka DEPKA – Karol Torcz  
ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg tel. 730-55-61-61 e-mail: travel@depka.pl 

Konto: Mbank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590 
Obozy i kolonie są zgłaszane do Kuratorium Oświaty. SP DEPKA jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonego  

przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 14/16 i posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Signal Iduna 


