
K O L O N I E 
 

NAD MORZEM 

MIELNO - UNIEŚCIE 
OŚRODEK WCZASOWY „BAŁTYK” 

http://www.baltyk.mielno.ta.pl/ 

organizator 

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” 
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY: 

WOJCIECH LANGIER – 504 94 02 94 

TERMIN 

29.06 – 09.07.2015 

CENA: 1 200 zł. 
CENA ZAWIERA: 
 
* noclegi w pokojach 3, 4 os. z łazienkami,  
* wyżywienie 3 razy dziennie plus podwieczorek,  
* bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
* obsługę pielęgniarki i lekarza,  
* ubezpieczenie NNW, 
* transport autokarem . 

* opiekę kadry wychowawców:  
- trenera UKS „Delfinek” Cz ęstochowa  
(Wojciech Langier),  
- choreografa i instruktora ta ńca (Karolina Słowik), 
- choreografa, instruktora ta ńca, plastyka (Urszula Janik) 
-  ratownika WOPR (Wojciech Langier)  

 
W PROGRAMIE: 
* wycieczka do Darłówka - zwiedzanie, rejs statkiem,  
* park linowy w Mielnie, 
* wycieczka do Koszalina, 
* wycieczka do  Aquaparku – Koszalin lub Darłówko, 
* wycieczka nad jezioro Jamno, 
 

* kąpiele morskie i słoneczne, 
* kąpiele – pływalnia w ośrodku, 
*konkursy, turnieje, zabawy, zajęcia sportowe, 
zajęcia taneczne. 

 

 

 
WPŁATA POŁOWY WARTO ŚCI KOLONII DO 30.04.2015 

CAŁOŚĆ DO 15.05.2015 



 
  

 
 

Program pobytu: 
1 dzień – 29.06.2015 (poniedziałek) 
Zbiórka 4.30. 
Wyjazd o godz. 5.00. 
Przyjazd do ośrodka godz. 17.00. 
Przydział pokoi. Spotkanie organizacyjne. Obiadokol acja. 
Po obiadokolacji spacer nad morze i do centrum Unie ścia. 
Cisza nocna 22.00 
2 dzień – 30.06.2015 (wtorek) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00. 
Po śniadaniu pla żowanie, k ąpiele morskie i słoneczne, konkurs na najładniejsz ą rzeźbę z piasku. 
Obiad o godz. 14.00. 
Po obiedzie wycieczka nad jezioro Jamno. 
Kolacja o godz. 19.00. 
Wyjście na pla żę, olimpiada sportowa na pla ży. 
Cisza nocna 22.00 
3 dzień – 01.07.2015 (środa) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00. 
Po śniadaniu pla żowanie, k ąpiele morskie i słoneczne, turniej kolonijny w „Dwa  ognie”. 
Obiad o godz. 14.00. 
Po obiedzie zaj ęcia na pływalni o środka, zaj ęcia taneczne dla pozostałych uczestników. 
Przygotowanie do balu przebiera ńców. 
Kolacja o godz. 19.00. 
Po kolacji „Bal Przebiera ńców”. 
Cisza nocna 22.00 
4 dzień – 02.07.2015 (czwartek) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00 
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Darłówka. Zwiedzan ie. Rejs statkiem. 
Aquapark. 
Obiadokolacja o godz. 17.00. 
Wyjście na pla żę, podziwianie zachodu sło ńca, zdj ęcia grupowe itp. 
Cisza nocna o godz. 22.00 
5 dzień – 03.07.2015 (piątek) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00. 
Plażowanie, k ąpiele morskie i słoneczne. Turniej boule. 
Obiad o godz. 15.00. 
Wyjście do centrum, zakup pami ątek, kartek itp. Przygotowania do „Mam Talent” 
Kolacja o godz. 19.00. 
Po kolacji „Mam Talent”. Ka żdy z uczestników przygotuje swój program. 
Cisza nocna o 22.00. 
6 dzień – 04.07.2015 (sobota) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00. 
Po śniadaniu pla żowanie, k ąpiele morskie i słoneczne, turniej ringo na pla ży. 
Obiad o godz. 14.00. 
Zajęcia na pływalni O środka, dla innych grup zaj ęcia taneczne lub sportowe. 
Kolacja o godz. 19.00. 
Po kolacji spacer do centrum Mielna. Podziwianie za chodu sło ńca. 
Cisza nocna o godz. 22.00. 
7 dzień – 05.07.2015 (niedziela) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00 
Spacer do centrum Mielna, Ko ściół, zakupy, powrót brzegiem morza. 
Obiad o godz. 14.00. 
Po obiedzie k ąpiele morskie i słoneczne, zaj ęcia sportowe na pla ży. 



Kolacja o godz. 19.00. 
Po kolacji wybory Miss i Mistera kolonii. 
Cisza nocna o godz. 22.00. 
8 dzień – 06.07.2015 (poniedziałek) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00 
Po śniadaniu pla żowanie, k ąpiele morskie i słoneczne, turniej piłki no żnej pla żowej. 
Obiad o godz. 14.00. 
Zajęcia sportowe w parku linowym w „Mielnie” 
Kolacja o godz. 19.00. 
Po kolacji spacer do centrum Mielna. Podziwianie za chodu sło ńca. 
Cisza nocna o 22.00. 
9 dzień – 07.07.2015 (wtorek) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00. 
Po śniadaniu wycieczka do Koszalina. Zwiedzanie. 
Obiad o godz. 16.00. 
Turniej siatkówki pla żowej. Mecz siatkówki trenerzy –reprezentacja koloni stów. 
Kolacja o godz. 19.00. 
Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Cisza nocna o 22.00. 
10 dzień – 08.07.2015 (środa) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
Śniadanie o godz. 9.00 
Po śniadaniu pla żowanie, k ąpiele morskie i słoneczne. Konkurs wiedzy. 
Obiad o godz. 14.00. 
Chrzest Kolonijny 
Kolacja o godz. 19.00. 
Po kolacji dyskoteka. 
Cisza nocna o godz. 22.00. 
11 dzień – 09.07.2015 (czwartek) 
8.00 – pobudka, toaleta poranna. 
śniadanie o godz. 9.00. 
Po śniadaniu po żegnanie z morzem. 
Wyjazd z ośrodka o godz. 10.00. 
Na drog ę powrotn ą zabieramy suchy prowiant.  


