
 
SUMMER CAMP 2021 

SPORT  
I PIERWSZY WYJAZD 

Szarlota 
Kaszuby – 196 km od Kołobrzegu, koło Kościerzyny 

Turnus  II 
10 – 17 lipca 

 

 ORGANIZATOR 
Biuro Podróży DEPKA Travel, 
Szkółka Pływacka DEPKA  
ul. Łopuskiego 38; 78-100 Kołobrzeg 
NIP: 671-166-25-08, Tel. 730-55-61-61 
Organizator Turystyki nr 14/16 

 

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA 
Hotel Szarlota, Kompleks Wypoczynkowy 
Szarlota 11; 83-400 Kościerzyna 
Domki 2, 3, 4-o osobowe 
www.szarlota.pl 
 

         TERMIN 

Wyjazd z Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Koszalina 
 Wyjazd: 10 lipca godz. 8:30 
 Przyjazd: 17 lipca godz. 18:30 
 

          KADRA OBOZU
Karol Torcz – Kierownik Obozu 
Wychowawcy: 
Aleksandra Lewandowska 
Klaudia Wejnerowska 
Julia Podgórska 
Hanna Maciejewska

  

SUMMER CAMP 2021 do wyboru:  
Profil Pływacki – 10 h zajęć – Basen AQUA Centrum w Kościerzynie i jezioro, 

Profil Windsurfingowy* – 10 h zajęć – Plaża Stanica Wodna PTTK + 2 wejścia po 1 h na basen AQUA Centrum 

Profil Żeglarski* – 10 h zajęć – Plaża Stanica + 2 wejścia po 1 h na basen AQUA Centrum 

Profil Konny* – 6 dni zajęć z nauki lub doskonalenia jazdy konnej + 2 wejścia po 1 h na basen AQUA Centrum 

* profil zostanie uruchomiony w momencie zapisania się min. 4 osób 

Profil Pierwszy Wyjazd – przeznaczony dla osób, które nigdy nie były na wyjeździe samodzielnym  

bez rodziców. Atrakcje: 1 raz zajęcia jazdy konnej, 1 raz zajęcia z Windsurfingu, 1 raz zajęcia z Żeglarstwa, 
2 wejścia na basen AQUA Centrum 

Nowość!!! Profil Taneczny – 12 h zajęć dla tych co lubią muzykę i taniec + 2 wejścia po 1 h na basen AQUA 

http://www.szarlota.pl/


Dla wszystkich Profili: 
Zajęcia ogólnorozwojowe, nauka wiązania węzłów żeglarskich, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,  
gry i zabawy, podstawy pierwszej pomocy, spływ kajakowy, dyskoteka, chrzest obozowy, podchody, ognisko, 
zawody sprawnościowe, wycieczki i zwiedzanie okolic. 
Realizacja poszczególnych programów będzie odbywała się w grupach profilowych. 
Zajęcia z fotografowania smartfonem w formie zabawy. 

Uwaga! Chętni mogą zabrać swoje rowery na których będziemy jeździć po trasach rowerowych w okolicy 

(zapewniamy transport rowerów do Ośrodka i z powrotem). 
Szczegółowy program obozu będzie dostępny na: www.facebook.pl/bpdepka i www.depka.pl 
 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
Koszt obozu wynosi:  
Profil Pływacki: 1650,00 zł, rodzeństwo 1600,00 zł. Osoby uczęszczające na Szkółkę 1550,00 zł(min. 5 miesięcy 
w roku Szkolnym 2020/2021), rodzeństwo 1500,00 zł.  
Profil Windsurfingowy: jak wyżej (Profil Pływacki) + 370,00 zł dopłaty do szkolenia 
Profil Żeglarski: jak wyżej (Profil Pływacki) + 350,00 zł dopłaty do szkolenia 
Profil Konny: jak wyżej (Profil Pływacki) + 400,00 zł dopłaty do szkolenia 
Profil Pierwszy Wyjazd: jak wyżej (Profil Pływacki) + 100,00 zł dopłaty do atrakcji 
Nowość!!! Profil Taneczny: jak wyżej (Profil Pływacki) + 150,00 zł dopłaty do szkolenia 
Zniżki dodatkowe: 
Przy wpłacie całości kwoty za obóz do 28 lutego 2021 r. – zniżka 90,00 zł, do 28 marca 2021 r. 40,00 zł 
Dojazd własny zniżka 50,00 zł 
Dwa turnusy i więcej jednego lata 50,00 zł 
W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, transport rowerów, basen, koszty dydaktyczne, 
wycieczki, wybrane zajęcia profilowe, ubezpieczenie, opieka medyczna. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Warunkiem rezerwacji miejsca na obóz jest wypełnienie 
zgłoszenia dostępnego na stronie www.depka.pl  
oraz opłacenie (bezzwrotnego) zadatku w wysokości  
400 zł w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia.  
Resztę kwoty należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed 
obozem.  

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu(21 powodów rezygnacji). Zwrot 
100% ceny imprezy. Koszt około 3% wartości wyjazdu. 

 

Uczestnikami obozu mogą być osoby w wieku od 6 do 15 lat. 

Wpłatę należy dokonać w Biurze Podróży DEPKA Travel 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,  

e-mail: travel@depka.pl, www.depka.pl 
 

Osoby indywidualne mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego Zakładu Pracy 
rodziców/opiekunów. 

Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty! 
 

           ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! ZAPRASZAMY!!! 

http://www.facebook.pl/bpdepka
http://www.depka.pl/
http://www.depka.pl/
mailto:travel@depka.pl

