
 
 
 
 
 
MARIO PRESTO 

ul. Narutowicza 9   
21-500 Biała Podlaska 
tel. 83 343 63 99 
www.mariopresto.pl 

  

 

OBÓZ REKREACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

w Poddąbiu w terminie: 13-22.08.2022r. 
 

Poddąbie – to malownicza mała wioska położona nad morzem między Ustką a Rowami. Leży na 

skraju Słowińskiego Parku Narodowego i oferuje pobyt w otoczeniu naturalnej mało skażonej 

przyrody. Osada ma dziś charakter turystyczny i jest ona niewątpliwie jednym z najbardziej 

atrakcyjnych i urokliwych miejsc do wypoczynku – szczególnie osobom cieniącym sobie cisze i 

spokój. Wysokie brzegi klifowe są naturalnymi punktami widokowymi podczas wycieczek pieszych a 

drogi pośród lasów bukowo - sosnowych doskonałe do uprawiania turystyki rowerowej. Plaża w 

Poddąbiu położona jest pod klifem a latem wyznaczone jest tu kąpielisko morskie. 

 

 
 

W trakcie trwania obozu zapewniamy: 

- Transport na trasie Biała Podlaska – Poddąbie – Biała Podlaska i transport na miejscu, 

- Zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w ośrodku Lazur, 

- Wyżywienie trzy razy dziennie + podwieczorek, 

- Ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe, 

- Kadrę wychowawczą: wychowawców, kierownika obozu, ratownika wodnego, pielęgniarkę, 

- realizację zajęć na obiektach ośrodka: kompleks boisk tartanowych, 2 świetlice, duża altana,  

   mini siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci. 

 

 

   

http://www.mariopresto.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owi%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klif


 

Program obozu: plażowanie i kąpiele morskie, gry i zabawy kolonijne, wycieczki pisze po 

najbliższej okolicy, zajęcia rekreacyjne i sportowe,  gra terenowa, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

dyskoteki, zabawy integracyjne, konkursy kolonijne, zajęcia świetlicowe. Wycieczka piesza po 

wydmach w Słowińskim Parku Narodowym. Jazda gokartami rowerowymi. 

 

Rodzinny Park Rozrywki w Łebie W CENIE OBOZU! 

 

Program fakultatywny: Aqua Parku ,,Trzy Fale” w Słupsku, zwiedzanie Ustki i rejs statkiem, , Park 

Linowy w Rowach*. 
Realizacja programów uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych i pandemicznych i może ulec zmianie 
 

 

   

 
Koszt obozu – 1.750,00 zł  - ilość miejsc 44 osoby 
 

Cena obozu zawiera: koszt zakwaterowania i wyżywienia, pobyt w Dino Parku w Łebie, 

ubezpieczenie NNW, opłaty kadry wychowawczej, usługę ratownika wodnego i pomocy przed 

medycznej, realizację programu obozu. 

Cena obozu nie zawiera: realizacji programu fakultatywnego. 

Dopłata do pobytu osoby dorosłej – 400zł*. 

Zapisy i szczegółowe informacje udziela: koordynator wyjazdu tel.: 729 842 061 

Potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka na obóz jest informacja telefoniczna rodzica/opiekuna do 

ww. osoby oraz wpłata zaliczki w kwocie 500 zł. 

Wpłaty zaliczki można dokonać przelewem na podane niżej konto lub osobiście w siedzibie biura 

przy ul. Narutowicza 9 w Białej Podlaskiej – możliwość płatności gotówką lub kartą. 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłat zaliczek. 

Pozostałą część kwoty wpłacamy do 29.07.2022r. 

Przyjmujemy płatności Bonem Turystycznym w siedzibie biura lub telefonicznie – tel.: 535 909 404 
  
Wymagane dokumenty na obóz: 

1. Wypełnienie i dostarczenie: karty uczestnika obozu, oświadczenia RODO, zgody na leczenie. 

2. Wypełnienie i dostarczenie Oświadczenie Sanitarnego związanego z pandemią Covid 19. 

3. Podpisanie umowy na imprezę turystyczną z opiekunem prawnym. 

Dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy należy dokonać do dnia 29.07.2022r. w siedzibie biura. 
 

Zbiórka w dniu 13.08.2022r.  na parkingu hotelu Skala w Białej Podlaskiej o godz. 6.30. 
 

                                          Wpłaty za obóz należy uiszczać na konto: 

22 8025 0007 0026 1469 3000 0030   MARIO PRESTO Mariusz Burdzyluk  

(w tytule proszę wpisać KOLONIE PODDĄBIE - imię i nazwisko uczestnika) 


