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TERMIN: 27.06 – 08.07.2021. 

 

CENA: 1920 zł. 

 OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOWY „RUTEX ”                                                                                                                                                  

Obiekt zajmuje powierzchnie około 1,5ha i jest położony w 

odległości mniej więcej 400 m od morza. Do dyspozycji 

kolonistów pozostaje  zestaw  boisk do koszykówki, 

siatkówki oraz piłki nożnej. Ośrodek wyposażony jest w 

piękny odkryty basen z ruchomą konstrukcją zadaszenia. 

Dodatkowym atutem ośrodka jest możliwość korzystania ze  

świetlicy ze sprzętem dyskotekowym i projektorem. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.                           

W pokojach 3,4,5, osobowych( większość pokoi 4 

osobowych).Wszystkie pokoje wyposażone są w 

łazienki. W każdym pokoju znajduje się odbiornik 

TV. Wyżywienie 3 razy dziennie oraz dodatkowo 

podwieczorek podawany do obiadu. Śniadania i 

kolacje w formie szwedzkiego stołu.                                                                                

Opieka pielęgniarska 24. 

 

 

 

Mrzeżyno to miejscowość letniskowa położona nad Morzem Bałtyckim, w województwie zachodniopomorskim. 

Powstanie osady w tym miejscu datowane jest na XV wiek, od tego czasu bardzo szybko się rozrastała i zyskiwała 

nowych mieszkańców. Do pionierów wypoczynku w Mrzeżynie należy zwycięzca spod Waterloo, generał Gebhard von 

Blücher. Po II wojnie światowej, 17 marca 1945 w Mrzeżynie odbyły się zaślubiny Polski z Morzem. Niewątpliwie 

ogromnym naturalnym walorem wsi, jest wyjątkowy nadmorski mikroklimat, który jest bardzo doceniany przez turystów. 

Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych polskich kurortów nad Bałtykiem. 

 

http://www.jagabt.pl/
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1.Zakwaterowanie w Ośrodku -        

„ RUTEX”  w Mrzeżynie  w 

pokojach  3,4, 5, osobowych z 

łazienkami i z TV 

2.Wyżywienie ( śniadanie - bufet 

obiad, kolacja- bufet, 

podwieczorek). Prowiant na 

wycieczki autokarowe. Prowiant na 

drogę powrotną.  

3.Transport autokarem  

4.Ubezpieczenie NNW. 

5.Możliwość korzystania z  boisk 

sportowych,  stołu do  tenisa 

stołowego, sali ze sprzętem  

dyskotekowym, basenu                    

(w wyznaczonych godzinach) 

6.Opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej. 

7.Realizację ciekawego programu.  

8.Wycieczki jak w programie, gry, 

zabawy, dyskoteki, warsztaty 

9. Opieka pielęgniarki – 24 h 

12. Opieka ratownika 

13.Wstępy w cenie imprezy.  

 

 

     

      

 

PROGRAM. Wakacyjną przygodę rozpoczniemy w Mrzeżynie. Czeka tu na nas moc 

atrakcji. Będziemy korzystali z  kąpieli słonecznych i morskich. Nie zabraknie zabaw w 

morzu i na morskim piasku. Wykonamy wspaniałe budowle piaskowe, które oceni 

komisja i nagrodzi najpiękniejsze prace. Atrakcji na świeżym nadmorskim powietrzu 

dopełnią rekreacyjne gry i zabawy, zawody sportowe oraz mecze w piłkę nożną. Niektóre 

wieczory umilą nam dyskotekowe rytmy. Wakacyjne harce nad morzem nie mogą obyć 

się bez atrakcyjnych wycieczek na których nie zabraknie dobrej zabawy i śmiechu. 

Profesjonalny animator zajęć rekreacyjnych i warsztatowych zapewni ciekawy i udany 

pobyt bez względu na kaprysy pogody.  Obok zajęć twórczych i warsztatowych, nie 

zabraknie również akcentów sportowych, rekreacyjnych. Wszystko to „na wesoło” tak by 

każdy uczestnik kolonii znalazł coś dla siebie.  Dodatkowych atrakcji dostarczą nam 

zabawy w basenie znajdującym się na terenie ośrodka. Wszystko to pod  okiem 

doświadczonego ratownika.  
 Dzień 1.  Zbiórka o godz. 8.00 na parkingu przy SP 198  w Łodzi . Przejazd do miejsca 

zakwaterowania.  
Dzień 2-11.  

Twórczo – plastyczne aktywności: 

Morskie dzwonki wietrzne – z ceramicznych rybek, darów natury nazbieranych 

na plaży, koloniści stworzą personalizowane, imienne dzwonki wietrzne, techniką 

dotart, idealne jako pamiątka z wakacji. 

Kamyczki –malowanie kamyków znalezionych podczas kolonijnych aktywności, 

na plaży, w lesie, które po ozdabianiu farbami akrylowymi podpisane są kodem 

pocztowym, a następnie porzuca się je, aby śledzić ich wędrówkę po całym kraju, 

gdzie zabiorą je inni turyści z miejscowości wypoczynkowej. 

( aby zrozumieć ideę proszę wpisać w gogle lub na Facebook „ #kamyczki”) 

Wakacyjne lampiony na świeczkę –na bazie słoików, techniką serwetkową, z 

różnych motywów serwetek owocowo-deserowych, morskich, koloniści ozdobią 

w swoim guście lampion.           

Konkurs na piaskowe rzeźby - związany z tematyką fauny, flory, morskich 

bohaterów. 

Animacje  lokalne:    

- Akcja integracja na plaży – zadania ruchowe, słowne, grupowe na poznanie 

swoich rówieśników z kolonii. 

- Nocne poszukiwanie bursztynów – po przypływie i silniejszym wietrze, 

pojawiają się na plaży bursztyny, najłatwiej odszukać je za pomocą światła UV w 

ciemności lub o poranku, wybierzemy tryb nocny, przy okazji podziwiając zachód 

słońca. 

 - Gra terenowa po Mrzeżynie. 

Animacje na terenie ośrodka: 

- Wodne zawody w basenie – indywidualne i grupowe 

- Olimpiada sportów absurdalnych – drużynowe konkurencje po ośrodku, z 

zabawnymi i zaskakującymi zadaniami 

-  Baloniada – czyli walka „na balony” na wesoło. Dzielimy się na dwie drużyny, para 

wyrzuca balon na stronę przeciwnej drużyny, a jej zawodnicy poruszając się w parach z 

ręcznikami, muszą przejąć balon. Świetna zabawa murowana.                                            

- Chrzest kolonijny,  wręczenie dyplomów nagród i upominków .  
Ponadto w programie: szeroki wybór zajęć plastycznych i rozgrywek rekreacyjno – 

sportowych.  

Wycieczki: 

Muzeum Multimedialne w Trzęsaczu. Odbędziemy niezwykłą podróż w czasie, możliwą 

dzięki prezentacjom z dźwiękiem, światłem i obrazem. Multimedialne bodźce  

oddziałując na wszystkie zmysły  przeniosą nas do fascynującego świata, w którym baśnie 

przeplatają się z żywą nauką. Za pomocą nowoczesnych technologii poznamy historię 

Ruin Kościoła w Trzęsaczu, znaczenie 15. południka, na którym leży Trzęsacz, 

tajemniczą legendę Zielenicy, a także zobaczymy, jak na przestrzeni wieków toczyła się 

walka człowieka z żywiołem.  

Kołobrzeg: zwiedzanie miasta, zwiedzanie latarni morskiej, molo kołobrzeskie 

Dzień 12. Śniadanie, pobranie prowiantu. Przejazd na trasie Mrzeżyno – Łódź.           

Zakończenie imprezy około godz. 17.00. 

 

 

 

 

 

http://www.jagabt.pl/

