
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: 884 924 924 
Biuro Turystyczne wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1425.

OFERTA OBOZÓW LETNICH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 SUMMER 

CAMP 2021

BE  ACTIVE ,  BIURO  TURYSTYCZNE



PROPOZYCJA OBOZÓW LETNICH 

SUMMER CAMP 2021

PUCK CAMP
I Junior Camp       26.06 - 06.07.2021     Zatoka Pucka       6-10 lat       + dodatkowe zajęcia z Windsurfingu +300 zł / 10 h
II Junior Camp      06.07 - 16.07.2021      Zatoka Pucka       6-10 lat       + dodatkowe zajęcia z Windsurfingu +300 zł / 10 h
III Sun & Fun        16.07  - 26.07.2021     Zatoka Pucka       10-16 lat      + dodatkowe zajęcia z Windsurfingu +300 zł / 10 h
IV Sun & Fun        26.07 - 05.08.2021     Zatoka Pucka       10-16 lat      + dodatkowe zajęcia z Windsurfingu +300 zł / 10 h

I Summer Camp    26.06 - 06.07.2021      Dźwirzyno            8-16 lat 
II Summer Camp   06.07 - 16.07.2021       Dźwirzyno            8-16 lat

KREATYWNIE I AKTYWNIE - PROGRAM DO WYBORU PRZEZ OBOZOWICZÓW
Podczas turnusu uczestnicy i uczestniczki będą mogli zapisywać się na dowolnie wybrane zajęcia organizowane przez
wychowawców w trakcie trwania turnusu. Pozwoli to na dopasowanie wakacji do ich potrzeb, ale również nauczy dzieci
wspólnego działania.

1.Wycieczka do parku linowego. 2.Wycieczka piesza z przewodnikiem. 3.Gra miejska po rynku. 4.Zajęcia z windsurfingu 
na deskach SUP–2h. 5.Wycieczka rowerowa wzdłuż zatoki. 6.Bubble waffle – chrupiące, słodziutkie, pięknie ozdobione.
7.Tęczowa chmurka, czyli warsztaty przygotowywania kolorowej waty cukrowej. 8. Rejs statkiem po zatoce. 9.Konkurs figur
piaskowych. 10.Piękne ozdoby-warsztaty tworzenia kolczyków, bransoletek, breloków na klucze i do telefonów. 11.Pstryk,
pstryk, czyli konkurs fotograficzny. 12.Słoneczny Twister. 13.Skimboarding – rywalizacja w ślizgu do wody. 14.Wielka baloniada
– drużynowa gra. 15.Podchody i zagadki. 16.Kąpiele morskie. 17.Bitwa na kisiel – emocjonująca bitwa na… galaretkę z kisielu.
18.Na sportowo, czyli razem zagramy w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. 19.Gra w palanta. 20.Kino pod chmurką.
21.Ognisko z kiełbaskami. 22.Trickboard – fun na deskach SUP. 23.Przechwyć flagę! 24.SUPer, czyli zabawa na Stand Up
Paddle! 25.Slackline – zabawa na taśmie do ćwiczeń równowagi. 26.Siatkówka plażowa – kultowa gra na skąpanej słońcem
plaży. 27.Sumo-grappling – rywalizacja 2x2. 28.Nerf battle – rywalizacja drużynowa. 29.Runmagedon – ekstremalny bieg 
z przeszkodami. 30.Baseball – rozgrywki w słynną, amerykańską grę drużynową. 31.Fitness – taneczne i treningowe zajęcia
32.Skimboard – rywalizacja w ślizgu do wody. 33.Gry zespołowe - w tym m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna. 34.Chubby
Bunny challenge, czyli ile pianek zmieścisz do buzi? 35.Whisper challenge – ciekawe, czy się dogadacie? 36.Innuendo Bingo –
 nabierz wody w usta i nie daj się rozśmieszyć! 37.Filmomania, czyli noc hitów kinowych na świeżym powietrzu. 38.Cytrus
challenge – zjedz coś niewyobrażalnie kwaśnego i zachowaj kamienną twarz. 39.The voice of Maxi Camp – zaśpiewaj najlepszy
repertuar polskich wykonawców. 40.Plażing, czyli kąpiele słoneczne, relaks z ekipą znajomych i wdychanie jodu. 41.Słoneczny
Twister – kultowy twister na każdą pogodę. 42.Letni shopping – pamiątki i gadżety czekają na zakupoholików;) 43.Planszówki
– kultowe planszówki, które wszystkich trzymają w napięciu. 44.Słoneczne mydełka – każdy przygotuje własne kolorowe
mydełka. 45.Flash mob – najlepszy wakacyjny flash mob? Tylko na promenadzie. 46.Cosplay party – przebieramy się 
za gwiazdy You Tube i TV. Będzie impreza! 47.Modny worek – projektowanie i malowanie modnych, bawełnianych worków.
48.Biżuteria DIY – warsztaty tworzenia oryginalnej biżuterii: bransoletki, breloki, kolczyki. 49.Paparazzi - uchwycimy lato 
na fotkach! 50. Turniej hokeja na pianie . 51-99. Oraz wiele więcej zabaw i udanej zabawy !

CENA OBEJMUJE: 
Zakwaterowanie w budynku murowanym / pełne wyżywienie - 4 posiłki dziennie / transport autokarem klasy 
turystycznej / opiekę wychowawców, instruktorów i kierownika wypoczynku, ratownika medycznego i ratownika 
WOPR / bilety wstępu do planowanych atrakcji / ubezpieczenie NNW Signal Iduna.

Koszt uczestnika: 1879 zł / os.  
BON TURYSTYCZNY / Zapłać I ratę bonem turystycznym i odbierz zniżkę 

w wysokości 50 zł lub skorzystaj ze zniżki w wysokości 100 zł na drugie dziecko. 

REZERWACJE:  .............................................................................

zgłoszenia do dnia 10.11.2020 / potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł

zgłoszenia do dnia 10.02.2021

DŹWIRZYNO SUMMER CAMP



UDZIAŁU DZIECKA W OBOZIE
DEKLARACJA

JA, NIŻEJ PODPISANY/A DEKLARUJĘ UDZIAŁ DZIECKA / DZIECI:

1. ..................................................................................................................   2. .............................................................................................................................
W OBOZIE ORGANIZOWANYM PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE BE ACTIVE, PIOTR JASKÓŁOWSKI, 
ZAREJESTROWANE W WARSZAWIE, PRZY ULICY WYBORNEJ 16A, WPISANE DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 
I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POD NUMEREM 1425 

W TERMINIE: ( wpisz TAK przy odpowiedniej pozycji )
1.. .................          I Junior Camp       6.06 - 06.07.2021       Zatoka Pucka          
2. .................          II Junior Camp      06.07 - 16.07.2021      Zatoka Pucka          
3. .................          III Junior Camp     16.07  - 26.07.2021     Zatoka Pucka
4. .................          IV Junior Camp     26.07 - 05.08.2021     Zatoka Pucka
5. .................          V Summer Camp    26.06 - 06.07.2021    Dźwirzyno
6. .................          VI Summer Camp   06.07 - 16.07.2021     Dźwirzyno

I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPŁATY ZALICZKI ORAZ PRZESŁANIA UMOWY DO DNIA 28.02.2021.

        
        DATA I PODPIS RODZICA / OPIEKUNA

zgłoszenia do dnia 10.11.2020 / potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł


