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INFORMACJE • BAZA HOTELOWA
WYBIERZ JEDEN Z PROSTYCH SPOSOBÓW ZAPISU SWOJEGO DZIECKA NA WYMARZONY OBÓZ:

REZERWACJA INTERNETOWA

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

NAJWYGODNIEJSZY I NAJSZYBSZY SPOSÓB REZERWACJI

1 W ciągu 3 dni od rezerwacji telefonicznej, internetowej lub w biurze

Dzięki naszemu systemowi rezerwacji, proponujemy Państwu szybką
rezerwację obozów. Wystarczy posiadać dostęp do Internetu i wykonać
trzy kroki.

organizatora należy przesłać podpisaną Umowę wraz z wypełnioną

1

Włącz przeglądarkę internetową i wpisz naszą stronę

2

Kliknij „na znajdź" obóz i wybierz temat obozu.

3

Następnie kliknij zapisz dziecko i dokładnie wypełnij
wszystkie pola formularza i naciśnij przycisk wyślij.

Kartą Kwalifikacyjną i Regulaminem na maila lub adres biura lub
dostarczyć osobiście.
2 W ciągu 7 dni od podpisania Umowy należy wpłacić na konto 25% ceny obozu.

www.hajdasz.pl

3 Na miesiąc przed rozpoczęciem obozu należy wpłacić pozostałą kwotę.
4 W przypadku zapisu dziecka 3 tygodnie (lub krócej) przed rozpoczęciem
turnusu należy przesłać podpisaną Umowę wraz z wypełnioną Kartą
Kwalifikacyjną i Regulaminem na maila lub dostarczyć osobiście do

MY ZADZWONIMY DO CIEBIE I PRZEŚLEMY INFORMACJE
DOTYCZĄCE WYJAZDU.

Biura wraz z potwierdzeniem przelewu całej kwoty.

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

ORGANIZATOR

CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON LUB SMS.
MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ

BIURO TURYSTYKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
CENTRUM HAJDASZ
ul. Podbiałowa 11 • 61-680 Poznań

539 997 131 • 501 462 982

KONCESJA ORGANIZATORA TURYSTYKI WYDANA PRZEZ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 379

TURYSTYKA@HAJDASZ.PL

T. 539 997 131 • 501 462 982 • TURYSTYKA@HAJDASZ.PL

PODCZAS TRWANIA TURNUSÓW CZYNNA JEST CAŁODOBOWA INFOLINIA
POD NUMEREM 513 091 910

OŚRODEK WCZASOWY
WRZOS
www.owwrzos.ta.pl
ŁUKĘCIN k/Pobierowa
morze
Ośrodek położony jest 200 m
od morza Bałtyckiego.
Posiada pokoje z pełnym węzłem
sanitarnym. Teren wokół ośrodka
dostosowany jest do dzieci.
Na zewnątrz usytuowany jest basen.
Obiekt posiada wiele sal, bilard, jacuzzi
oraz teren zielony wokół ośrodka.

24.06-4.07.2018 r.
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OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI

str. 7

EKSTREMALNE WAKACJE

str. 8

MIŁOŚNICY PRZYRODY

str. 18

SUMMER CAMP

str. 21

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

kolacja plenerowa

BAZA HOTELOWA

NOWOŚĆ
2018
HOTEL AUSTERIA
www.hotelausteria.pl
CIECHOCINEK
Hotel położony w uzdrowiskowym Ciechocinku. Wysoki
standard, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym sprawią,
że Twoje dziecko poczuje się tu komfortowo. Ochłodę
w upalne dni zapewniają dwa baseny rozporowe, specjalnie dostosowane dla dzieci. Obiekt zawiera
także nowoczesne, najwyższej klasy korty tenisowe.

uzdrowisko

16.07-20.07.2018 r.
FUN &ART.

str. 11

OBÓZ 4 ŻYWIOŁÓW

str. 22

BAJKOLANDIA PIĘCIU KSIĘŻNICZEK

str. 24

LETNI SZAŁ ZABAWY

str. 20

6.08-11.08.2018 r.
OBÓZ TENISOWY

str. 6

OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI

str. 7

FUN &ART.

str. 11

WAKACJE Z DESKOROLKĄ I ROLKAMI

str. 17

DŁUŻSZY POBYT!
W HOTELU
AUSTERIA
ZAPEWNIAMY
DZIECIOM
PEŁNE DNI
WYPOCZYNKU.

SPR

NY

AWiDZO

LUBIAN Y

OŚRODEK KOLONIJNY
ANIA
www.anialeba.pl
ŁEBA
OK ANIA jest położony blisko
morza Bałtyckiego. Ośrodek posiada sportową
infrastrukturę,
która składa się z boiska do siatkówki,
piłki nożnej, koszykówki, tenisa, badmintona,
dwóch torów do kręgli zewnętrznych,
a także trzech placów zabaw.
Ośrodek posiada pokoje
z pełnym węzłem sanitarnym.

morze

13.08-23.08.2018 r.
SUMMER CAMP

str. 21

SCENA JEST NASZA

str. 12

OBÓZ SPORTOWY

str. 10

OBÓZ PIŁKARSKI

str. 9

kolacja plenerowa

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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BAZA HOTELOWA
6.07-15.07.2018 r.
SUMMER CAMP

str. 21

OBÓZ PŁYWACKI

str. 5

MAŁE PROJEKTANTKI

str. 16

LETNI SZAŁ ZABAWY

str. 20

kontynuacja bestselleru

16.07-20.07.2018 r.

HOTEL ŁĘŻECZKI

LETNI SZAŁ ZABAWY

str. 20

hotellezeczki.pl

FUN&ART.

str. 11

KOSMICZNA PRZYGODA

str. 14

k/Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
Hotel Łężeczki oddalony 60 km od Poznania położony jest
nad brzegiem Jeziora Chrzypskiego. Hotel z obiektami
rekreacyjnymi, basenem wewnętrznym oraz kortami tenisowymi zapewnia udany wypoczynek. Ogrodzony teren
ok. 2,5 ha mieści piaszczyste boisko do piłki plażowej,
asfaltowe do koszykówki, plac zabaw, miejsce na ognisko.
Hotel posiada pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.

str. 23

FUN&ART.

str. 11

OBÓZ 4 ŻYWIOŁÓW

str. 22

PŁYWACKA PRZYGODA

str. 19

11.08-15.08.2018 r.

24.06-30.06.2018 r.
OBÓZ PŁYWACKI

str. 5

LETNI SZAŁ ZABAWY

str. 20

OBÓZ TENISOWY

str. 6

PŁYWACKA PRZYGODA

str. 19

OBÓZ SPORTOWY

str. 10

BAJKOLANDIA Z PIĘCIOMA KSIĘŻNICZKAMI

str. 24

OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI

str. 7

KOSMICZNA PRZYGODA

str. 14

BAJKOLANDIA Z PIĘCIOMA KSIĘŻNICZKAMI

str. 24

OBÓZ PŁYWACKI

str. 5

OBÓZ 4 ŻYWIOŁÓW

str. 22

OBÓZ TENISOWY

str. 6

NOWOŚĆ

16.08-22.08.2018 r.

1.07-5.07.2018 r.

FUN&ART.

str. 11

OBÓZ SPORTOWY

str. 10

PŁYWACKA PRZYGODA

str. 19

EKSTREMALNE WAKACJE

str. 8

2017

DŁUŻSZY POBYT!
W HOTELU ŁĘŻECZKI
ZAPEWNIAMY DZIECIOM
PEŁNE DNI WYPOCZYNKU.

6.07-10.07.2018 r.

HOTEL INTER SZABLEWSKI
szablewski.pl/dymaczewo-nowe
DYMACZEWO k/Poznania

Hotel ten znajduje się nad Jeziorem Dymaczewskim,
posiada prywatną plażę oraz dwa pomosty.
Teren dostosowany jest pod dzieci, boiska do siatkówki,
scena czy boisko do piłki nożnej dają wiele możliwości.
Obiekt posiada pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
Na terenie znajduje się również Wig Wam, w którym
odbywają się imprezy grupowe.
Dmuchane zamki dla dzieci podczas pobytu.

24.06-30.06.2018 r.
MASTER SZEF

str. 13

MAŁE PROJEKTANTKI kontynuacja bestselleru

str. 16

1.07-5.07.2018r.
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6.08-10.08.2018 r.
MY LITTLE FRIENDS

OBÓZ PIŁKARSKI

str. 9

OBÓZ SPORTOWY

str. 10

MY LITTLE FRIENDS

str. 23

MASTER SZEF

str. 13

OBÓZ SPORTOWY

str. 10

KOCHAM KONIE

str. 15

11.07-20.07.2018 r.
MIŁOŚNICY PRZYRODY

str. 18

SCENA JEST NASZA

str. 12

OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI

str. 7

MASTER SZEF

str. 13

11.08-15.08.2018 r.
OBÓZ PIŁKARSKI

str. 9

OBÓZ SPORTOWY

str. 10

OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI

str. 7

EKSTREMALNE WAKACJE

str. 8

16.08-22.08.2018 r.
MASTER SZEF

str. 13

KOCHAM KONIE

str. 15

MAŁE PROJEKTANTKI

str. 16
str. 22

OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI

str. 7

kontynuacja bestselleru

EKSTREMALNE WAKACJE

str. 8

OBÓZ 4 ŻYWIOŁÓW

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

jezioro
DŁUŻSZY POBYT!
W HOTELU INTER-SZABLEWSKI
ZAPEWNIAMY DZIECIOM
PEŁNE DNI WYPOCZYNKU.

OBOZY SPORTOWE

6-9 lat • 10-16 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

PODCZAS TURNUSÓW
MOŻLIWOŚĆ WYROBIENIA
KARTY PŁYWACKIEJ
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

CODZIENNE TRENINGI

OBÓZ PŁYWACKI
Twoje dziecko kocha wodę i nie wyobraża sobie wakacji bez jeziora,
basenu i treningu? Ten temat jest właśnie dla niego! Profesjonalne
lekcje pływania z instruktorem zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych pływaków sprawią, że w te wakacje Twoje dziecko nie
tylko odpocznie, ale również wiele się nauczy i będzie dobrze się bawić.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:
• Pływaj i zdrowie zdobywaj – nauka i doskonalenie pływania z wykorzystaniem kolorowych akcesoriów.
• Wodny zawrót głowy – szalona zabawa podczas gry w piłkę wodną.
• Mali „Wymiatacze” – pokonaj dmuchany tor przeszkód i przedostań się
na drugą stronę basenu.
• Zastrzyk energii na cały dzień – poznaj przepis i przygotuj pyszny napój
izotoniczny.
• Obozowy duathlon – biegnij, płyń i zdobądź nagrodę!
• Śmigus dyngus na lądzie – czyli baloniada na wesoło, gra w dwa ognie
na baloniki napełnione wodą, czyli rozrywka dla prawdziwych pływaków,
którzy nawet na lądzie lubią zabawę z wodą.

DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

24.06-30.06.2018 r.

LEOP0624

1395 zł

ŁĘŻECZKI

6.07-15.07.2018 r.

LEOP0706

1695 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

16.08-22.08.2018 r.

LEOP0816

1395 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY SPORTOWE

6-9 lat • 10-16 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

CODZIENNE TRENINGI

OBÓZ TENISOWY
Dla dzieci, których pasją jest tenis. Profesjonalne treningi z trenerem
na najwyższym poziomie zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy sprawią, że te wakacje dla Twojego dziecka będą
wyjątkowe. Nie zapomnimy również o tym, że podczas wakacji dzieci
chcą odpocząć i świetnie się bawić, także oprócz zajęć sportowych
czekają na dzieci rozmaite atrakcje. Każdy uczestnik zabiera swoją rakietę tenisową.

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:

DOJAZDU

• Tenisowy zawrót głowy – nauka techniki i taktyki gry w tenisa ziemnego,
poznanie najważniejszych elementów oraz doskonalenie zdobytych
już umiejętności.
• Sprytna skarbonka – stwórz swoją własną skarbonkę tenisisty, czyli super
pomysł na wykorzystanie starej piłki do tenisa. Sportowcu pamiętaj o ekologii,
a przy okazji baw się i nadaj nowe życie niepotrzebnym sprzętom.
• Tenisowe kółko krzyżyk – szalona zabawa na korcie. Trenuj szybkie
podejmowanie decyzji.
• Runmageddon – czyli bieg pełen przeszkód i niespodzianek. Sprawdź
w jakiej formie jesteś, ale nie zapomnij o świetnej zabawie i zasadach fair
play. Czeka Cię również sesja zdjęciowa z tego emocjonującego toru.
• Napój prawdziwego tenisisty – poznaj przepis i przygotuj pyszny napój
Rogera Federera.
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

24.06-30.06.2018 r.

LETE0624

1395 zł

AUSTERIA

6.08-11.08.2018 r.

ATET0706

1245 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

16.08-22.08.2018 r.

LETE0816

1395 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

OBOZY SPORTOWE

6-9 lat • 10-16 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

CODZIENNE TRENINGI

OBÓZ TANECZNY W RYTMIE WAKACJI
To doskonała szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z tańcem, ale również dla tych, co już tańczą i pragną zdobyć nowe umiejętności oraz doskonalić
warsztat. Na tym obozie ruch to podstawa, treningi różnych styli tanecznych: jazz,
hip hop, taniec nowoczesny czeka na Twoje dziecko. Obóz ten, to gwarancja dużej
dawki tańca i wiedzy, mnóstwa atrakcji i wspaniałej przygody dla Waszych dzieci.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowaliśmy specjalny program dostosowany do wieku i poziomu zaawansowania wszystkich uczestników. Nasi instruktorzy
tańca do każdego dziecka podchodzą indywidualnie, dając możliwość rozwoju dopasowaną do Państwa pociechy.

ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

ATRAKCJE:

INFORMACJA O TRANSPORCIE

• Teatr tańca – miny i gesty, czyli pantomima. Zamień się w mima i odegraj scenkę.
• Flash mob – zatańcz z nami! – zaskocz innych obozowiczów i zrób niespodziewany
show!
• Obozowy łowca talentów –zostań zauważony i zatańcz dla nas solówkę.
• Młodzi akrobaci – stwórz piramidę i utrzymaj równowagę.
• Stylowa szarfa do tańca – stwórz własny personalizowany gadżet na warsztaty taneczne.
• Mega dance – rozpocznij lub kontynuuj przygodę z tańcem, trenując różne style
taneczne: jazz, hip hop, taniec nowoczesny.
• Strefa zdrowia i urody - zadbaj o skórę, poprzez naturalne kosmetyki i zdrowe przekąski.

CENA ZAWIERA

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

24.06-30.06.2018 r.

LETA0624

1345 zł

SZABLEWSKI

1.07-5.07.2018 r.

SZTA0701

849 zł

WRZOS

24.06-4.07.2018 r.

WRTA0624

1795 zł

SZABLEWSKI

11.07-20.07.2018 r.

SZTA0711

1690 zł

AUSTERIA

6.08-11.08.2018 r.

AUTA0806

1149 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

SZABLEWSKI

11.08-15.08.2018 r.

SZTA0811

849 zł

www.hajdasz.pl

ZESKANUJ KOD QR

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY SPORTOWE

6-9 lat • 10-16 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

EKSTREMALNE WAKACJE obóz przetrwania
Dla wszystkich, którzy chcą przeżyć prawdziwą wakacyjną przygodę. Na tym obozie
uczestnicy przejdą prawdziwą szkołę przetrwania! Tu sprawność fizyczna nie jest
najważniejsza! Liczy się umiejętność współpracy i odpowiednia motywacja. Obóz
z elementami survivalu to propozycja dla dzieci i młodzieży spragnionej wrażeń
i adrenaliny. Podczas pobytu na uczestników będzie czekał szereg atrakcji. Zostaną
postawieni przed wieloma wyzwaniami, którym będą musieli sprostać. W nagrodę
po wykonaniu zadania dostaną odznakę w różnych dziedzinach survivalu takich
jak: sprawność i pomysłowość. Zapraszamy wszystkich gotowych do podjęcia się wakacyjnych przygód i świetnej zabawy.

ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

ATRAKCJE:

INFORMACJA O TRANSPORCIE

• Komandosi w akcji! – stwórzcie totem grupy, przeprawcie się przez las
i zdobądźcie skarb!
• Być jak Robin Hood – opanuj technikę i traf z łuku prosto do celu.
• Zabawa „dwie flagi” – obmyśl taktykę, dostań się do bazy przeciwnika
i przechwyć flagę!
• Survival race – czyli ekstremalny bieg z przeszkodami.
• Slackline – utrzymaj się na linie zawieszonej na wysokości.
• Akcja na ratunek! Przetrwanie dla każdego survivalowca jest osiągalne tylko
wtedy, gdy zna podstawy pierwszej pomocy, potrafi z niczego zbudować nosze
i pomóc rannemu, my przygotujemy Cię na taką ewentualność.
• Sztuka kamuflażu i maskowania się – w takim przebraniu staniesz się niewidoczny,
z nami nauka wojskowego kamuflażu kameleona.
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CENA ZAWIERA

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

1.07-5.07.2018 r.

SZEW0701

949 zł

WRZOS

24.06-4.07.2018 r.

WREW0624

1795 zł

SZABLEWSKI

11.08-15.08.2018 r.

SZEW0811

949 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

16.08-22.08.2018 r.

LEEW0816

1395 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

ZESKANUJ KOD QR

OBOZY SPORTOWE

6-9 lat • 10-16 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

CODZIENNE TRENINGI

OBÓZ PIŁKARSKI wraz z Mistrzostwami Świata
Jeżeli Wasze dziecko marzy o karierze niczym Robert Lewandowski tak jak
on uwielbia grać w piłkę nożną, ten obóz jest właśnie dla niego. Pod czujnym
okiem instruktora pozna różne techniki gry oraz strategie ataku i obrony. Udoskonali swoje umiejętności techniczne w dryblingu, przyjęciu i podawaniu piłki,
odbieraniu piłki przeciwnikowi oraz w grze ciałem. Przećwiczy rzuty wolne,
rożne i karne. Przeżyj z nami Mistrzostwa Świata i stań się piłkarzem na miano
najlepszego!

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:

• Piłka jest jedna, a bramki są dwie – rok 2018 jest porą Mistrzostw Świata
więc to idealny moment na poznanie nowych elementów technicznych
i taktycznych oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności: prowadzenie
piłki, podania, przyjęcia, strzały na bramkę oraz stałe elementy gry.
• Mistrzowskie emocje – z nami obejrzyj mecze mistrzostw świata i wciel się
w rolę kibica.
• Piłkarski freestyle – nauka niesamowitych sztuczek piłkarskich.
• Zastrzyk energii na cały dzień – poznaj przepis i przygotuj pyszny napój
izotoniczny, który nawodni Twój organizm i sprawi, że siły Cię nie opuszczą
podczas treningów.
• Zgadnij kto to? – odszukaj reprezentację Polski i poznaj bliżej piłkarzy
drużyny narodowej. Test z wiedzy o piłce nożnej w nowej, zabawnej
formie. Starcie na grupy, podczas którego wyłonimy drużynę zwycięzców.
• INO się orientuj! – gra terenowa z wykorzystaniem mapy i kompasu.

DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

1.07-5.07.2018 r.

SZPI0701

949 zł

SZABLEWSKI

11.08-15.08.2018 r.

SZPI0811

949 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ANIA

13.08-23.08.2018 r.

ANPI0813

1795 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY SPORTOWE

6-9 lat • 10-16 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

CODZIENNE TRENINGI

OBÓZ SPORTOWY
Dla wszystkich dzieci, które lubią ruch, zdrową rywalizację oraz świetną zabawę.
Nasze motto to „zasady fair play, sport i dobra zabawa”, z nami Twoje dziecko
kreatywnie i zdrowo spędzi wakacje i pozna wiele interesujących dyscyplin
sportowych. Nasze obozy letnie to moc atrakcji i przygód. Nie ma miejsca na
nudę, jest za to aktywność, zdrowy styl życia i nauka dobrych nawyków. Na tym
obozie Twoje dziecko pozna ciekawe ćwiczenia, nauczymy się wspólnie jak
zamieniać składniki potraw na te zdrowsze, pełne witamin i błonnika. Pamiętając o tym, że grunt to dobra zabawa zmienimy nudne ćwiczenia w dziecięcą
frajdę.

ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

ATRAKCJE:

INFORMACJA O TRANSPORCIE

• Sportowi odkrywcy – poznaj nowe gry i dyscypliny sportowe tj. ultimate frisbee.
Spróbuj swoich sił .
• ABC młodego sportowca – poznaj zbiór najważniejszych zasad.
• Sport do potęgi trzeciej w formie zabawy– rozgrywki w siatkówkę,
koszykówkę i piłkę nożną.
• Obozowa gala i bal mistrzów sportu 2018 – wyłonimy najlepszych sportowców
obozu.
• INO się orientuj! – gra terenowa z wykorzystaniem mapy i kompasu, która
pokaże nam jakim sportowcem jesteś. Pamiętaj, że dobra zabawa to podstawa,
także niektóre dziedziny mogą zadziwić nawet Ciebie!

10

CENA ZAWIERA

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

24.06-30.06.2018 r.

LESP0624

1345 zł

SZABLEWSKI

1.07-5.07.2018 r.

SZSP0701

895 zł

SZABLEWSKI

06.07-10.07.2018 r.

SZSP0706

895 zł

SZABLEWSKI

11.08-15.08.2018 r.

SZSP0811

895 zł

ANIA

13.08-23.08.2018 r.

ANSP0813

1795 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

16.08-22.08.2018 r.

LESP0816

1345 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

ZESKANUJ KOD QR

OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-16 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

FUN&ART.
Dla wszystkich artystów, którzy również podczas wakacji chcą realizować
swoją pasję. Wakacje te będą dla Twojego dziecka niezapomnianą przygodą,
bo oprócz kreatywnych zajęć, czeka na niego letni chill, dużo frajdy i świetna
zabawa.

ATRAKCJE:
• Dekoratornia – w tym roku stawiamy na piękne dekoracje, które przygotujesz sam, a odmienią twój pokój nie do poznania. Milusińskie pompony dla
każdego to nie tylko świetny dodatek do sypialni, ale także idealny prezent.
• Cotton ball – świecące lampki do sypialni każdego z was, czyli rękodzieło
pełną krasą. Niemożliwe? A jednak przygotujemy je sami.
• Biżuteria własnej produkcji – błyszcz i lśnij z kolią, którą sama stworzysz
od podstaw.
• Fantazyjne świeczniki – takich nie posiada nikt. Przygotujemy świeczniki,
które zadziwią każdego.
• Świeczki hand made – same stworzymy zapachowe świeczki, które
ozdobią każdy pokój.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

1.07-05.07.2018 r.

LEFA0701

849 zł

ŁĘŻECZKI

16.07-20.07.2018 r.

LEFA0716

849 zł

AUSTERIA

16.07-20.07.2018 r.

AUFA0716

849 zł

AUSTERIA

6.08-11.08.2018 r.

AUFA0806

1099 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

6.08-10.08.2018 r.

LEFA0806

849 zł

www.hajdasz.pl

ZESKANUJ KOD QR

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-12 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

SCENA JEST NASZA! obóz wokalno-aktorski
Podczas letniego campu wokalnego Twoje dziecko podszkoli swój śpiew
i sprawdzi, jak realizuje się na scenie. Na wszystkie dzieci czeka casting
rodem z Broadwayu, profesjonalna instruktorka, występy live, indywidualne podejście i wyjątkowa atmosfera.

ATRAKCJE:

• Warsztaty wokalne – pod czujnym okiem mentora poznamy pełną gamę 		
oraz rozśpiewamy się na całego.
• Nowoczesne losy Kopciuszka – co przygotujemy tego lata?! Przygotujemy
wakacyjny wokalny występ i pokażemy wszystkim, że mamy moc!
• The voice of obóz – przesłuchania w ciemno, czyli twój pierwszy casting.
• Wakacyjny hit – do znanego podkładu ułożymy własny hit i nakręcimy do
niego wakacyjny teledysk.
• Wakacyjne metamorfozy – czas zmienić się w gwiazdy sceniczne, z nami
makijaże, fryzury i przebieranki.
• Sceniczne gadżety – przygotujemy scenerię do występu, godną Musicali
Walta Disneya, bajkowa sceneria to coś dla nas!
• Obozowe karaoke – czekają nas bitwy na głosy – sprawdź się w różnych
stylach muzycznych.
• Zapachowe świeczki gwiazd – wspólnie przygotujemy cudowne świeczki, które
będą wspaniałą obozową pamiątką.
• Warsztaty z występów publicznych – przełam swój strach i zobacz, że żadna scena
nie jest straszna. Z nami nauczysz się jak opanować lęk, co robić by dobrze
czuć się na scenie i nie stresować.
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

11.07-20.07.2018 r.

SZSJ0711

1690 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ANIA

13.08-23.08.2018 r.

ANSJ0813

1795 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-12 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

MASTER SZEF
Twoje dziecko lubi przesiadywać w kuchni i gotować pyszności? Ten obóz
jest właśnie dla niego! Razem z nami będzie doskonalić kulinarne umiejętności.
Mnóstwo świetnych przepisów i konkurencji związanych nie tylko z gotowaniem, ale także z pieczeniem.

ATRAKCJE:
• Italiana day – włoskie przysmaki, które przygotujecie samodzielnie. Pyszne
pizze dla każdego – skomponuj taką, która stanie się obozowym bestsellerem
i twoim numerem jeden.
• Bake off, ale buła – wspólnie upieczemy pszenne i pełnoziarniste, z sezamem
i z makiem, drożdżowe i na zakwasie bułeczki – czyli bułeczkowy zawrót głowy.
• Cake Pops - nowatorskie lizaki, które zaskoczą prawdziwych smakoszy.
Wykonacie lizaki, o których jeszcze nie słyszeliście, chrupiące z zewnątrz,
mięciutkie w środku i oblane pyszną czekoladą – takich łakoci każdy wam
pozazdrości.
• Bomba witaminowa–rożki owocowe! Czas na owocowy raj, przygotujecie to co
dzieci lubią najbardziej czyli chrupiące rożki z gorącą mleczną czekoladą,
a w środku witaminowa bomba – nowa odsłona wakacyjnych przysmaków.
• Kulinarne przepiśniki – moja własna książka z przepisami. Razem zapiszemy
wszystkie receptury i przysmaki poznane podczas obozu.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

24.06-30.06.2018 r.

SZMS0624

1345 zł

SZABLEWSKI

6.07-10.07.2018 r.

SZMS0706

949 zł

SZABLEWSKI

11.07-20.07.2018 r.

SZMS0711

1745 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

SZABLEWSKI

16.08-22.08.2018 r.

SZMS0816

1345 zł

www.hajdasz.pl

ZESKANUJ KOD QR

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-12 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

KOSMICZNA PRZYGODA
Dla fanów Star Warsa, Star Treka i kosmicznych galaktyk. Twoje dziecko
uwielbia wcielać się w ulubionego bohatera filmowego i nie wyobraża sobie wakacji bez Jedi? Spraw mu niezapomniany gwiezdny obóz! Podczas obozu na
Twoje dziecko czekają kosmiczne misje i pasowanie na rycerza Jedi.
Podczas wspólnych przygód, razem posiądziemy umiejętności niczym
Lord Vader oraz skonstruujemy miecz świetlny.

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:

• Miecz świetlny rycerza Jedi – konstrukcja miecza świetlnego, który wskaże
Ci odpowiednią drogę.
• Bojowa stacja kosmiczna – ekscytująca gra terenowa, która sprawdzi Twoją
wiedzę ze wszystkich części Star Wars.
• C-3PO – konstrukcja nowego uczestnika grupy – wspólnie przygotujemy
niezapomnianego bohatera wszystkich części Star Wars.
• Ziemski schron na miano C-3PO – Nauczymy się jak przetrwać w terenie,
niczym prawdziwi twardziele.
• Gwiezdne Wojny – kolejna odsłona – wciel się w ulubionego bohatera filmowego
i całą grupą stwórzcie kolejną część kinowego hitu.
• Hero przemiana – na jeden dzień stań się Lukiem, Yodą, czy też Chewbaccą
i przejdź pełną kinową metamorfozę.
• Tor przeszłości i przyszłości – przejdź chrzest rycerza Jedi i zostań gwiezdnym
wojownikiem – pasowanie na rycerza.

14

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

16.07-20.07.2018 r.

LEKO0716

849 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

11.08-15.08.2018 r.

LEKO0811

849 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-12 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

CODZIENNA JAZDA KONNA

KOCHAM KONIE kontynuacja
Temat dedykowany miłośnikom koni, oraz jazdy konnej. Z nami Twoje dziecko
przeżyje przygodę z jazdą konną pod czujnym okiem instruktora jeździectwa,
ponadto nauczy się jak dbać i troszczyć się o zwierzęta. Temat ten dedykowany
jest prawdziwym pasjonatom, którzy kochają konie, lubią naturę i obcowanie
z przyrodą i nie boją się nowych wyzwań.

ATRAKCJE:

• Jazda konna – pod czujnym okiem instruktora jeździectwa będziesz
doskonalić lub poznawać podstawy jazdy konnej.
• Warsztaty hipiczne – po których wiedza o naszych przyjaciołach znacznie
się poszerzy. Jak o nie dbać, jak je żywić, co to stacjonata, inochód,
jaki koń to koń fryzyjski, czy inne ciekawostki dotyczące życia tych
pięknych zwierząt.
• Twój personalizowany palcat – tworzymy własny sprzęt, który zaskoczy
swoim oryginalnym wyglądem.
• Kucykowy plecak – sami przygotujecie wakacyjny plecaczek z motywem
koni i kucy.
• Kinomaniacy – wspólnie przeżyjemy przygody najbardziej znanych koni
podczas seansu z popcornem.
• Wakacyjne flo – każdy przygotuje kolorowy kotylion.
• Dziennik amazonki – twój personalizowany dziennik, w którym umieścisz
swoje rekordy i ciekawostki dotyczące koni. Zajęcia z jazdy konnej
będą odbywać się co drugi dzień.

bestselleru
CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

6.07-10.07.2018 r.

SZKK0706

1099 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

SZABLEWSKI

16.08-22.08.2018 r.

SZKK0816

1460 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-12 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

MAŁE PROJEKTANTKI kontynuacja bestselleru
Obóz dla dzieci kreatywnych, które chcą podczas wakacji nauczyć się
szyć na maszynie lub doskonalić tą umiejętność. Wspólnie będziemy projektować i wykonywać pracę na miano super projektantki.

ATRAKCJE:
• Warsztaty z szycia na maszynie oraz nauka rodzajów ściegów szwalniczych.
• Milusińskie zwierzakowe poduszki – przygotujemy jaśki dla każdej
z was, które umilą niejedną noc.
• Wakacyjne torby plażowe – od teraz już nigdy nie kupisz takiej torby,
tylko sama ją uszyjesz, by mieć gdzie schować klapki, ręcznik i okulary
przeciwsłoneczne.
• Nowy look starego t-shirtu – nadajemy drugie życie znoszonym, niemodnym
ubraniom, tak by wykorzystywać wszystko co posiadamy i tworzyć
kreatywne projekty.
• Jak uszyć piórnik i kosmetyczkę – sami będziemy potrafili stworzyć
wyposażenie do szkolnego plecaka już w wakacje.
• Samodzielny projekt od A do Z– tworzymy od podstaw szkic naszego
projektu oraz realizujemy go przy pomocy maszyn do szycia, igieł
i nitek – czyli twój projekt od podstaw.
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

24.06-30.06.2018 r.

SZMP0624

1395 zł

ŁĘŻECZKI

6.07-15.07.2018 r.

LEMP0706

1695 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

SZABLEWSKI

16.08-22.08.2018 r.

SZMP0816

1395 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-16 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

WAKACJE Z DESKOROLKĄ I ROLKAMI
Dla pasjonatów jazdy na deskorolkach czy rolkach, lubiących aktywny wypoczynek. Z nami opanujesz równowagę, jazdę w przód powoli i ze średnią
prędkością, hamowanie. Nie zabraknie obrotów, skręcania i skejtowskich trików. Uwaga! Zabieramy własny sprzęt (kask, deskorolkę lub rolki
i ochraniacze). Dwie wersje do wyboru:
- Wersja A z deskorolką
- Wersja B z rolkami

ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

ATRAKCJE:

INFORMACJA O TRANSPORCIE

• Jazda bez trzymanki – nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na
deskorolce lub rolkach.
• Mini skate park – wspólnie stworzymy konstrukcje z zakręconymi
przeszkodami.
• Skate team – czyli sztuka graffiti oraz malowanie sprayem.
• Sportowy zawrót głowy – rozgrywki drużynowe oraz prowadzenie
tabeli z wynikami.
• Skatowski t-shirt – wspólnie nazwiemy naszą drużynę, stworzymy motto
przewodnie oraz personalizowane t-shirty zawodników.
• Wakacyjne sznurowanie – poznajemy różne techniki sznurowania,
a nasze buty staną się wyjątkowe i oryginalne.
• Gwiazdorsko z Soy Luną – wcielimy się w rolę gwiazdy i nagramy
wspólnie ulubiony odcinek Soy Luny w wersji komediowej.

CENA ZAWIERA

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

AUSTERIA

6.08-11.08.2018 r.

AUWD0806

1199 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY TEMATYCZNE

6-9 lat • 10-16 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

MIŁOŚNICY PRZYRODY
Jesteś ciekawy świata, chcesz poznawać ciekawostki z nim związane, niczym
Nela mała podróżniczka? Stworzyliśmy obóz z zajęciami dla Ciebie, które
pozwolą konstruktywnie spożytkować energię, rozwinąć pasje i zaowocują
chęcią odkrywania rzeczywistości. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji,
ogromną różnorodność zadań przyrodniczych, wakacyjny odpoczynek
i świetną zabawę.

ATRAKCJE:

• Tropem Neli – wygodne buty, pojemny plecak, ubiór na cebulę i ruszamy zwiedzać otaczające nas
tereny tak jak mała podróżniczka. Wędrówki leśne i długie spacery po okolicach, obserwacje
i notatki to coś, co reporterzy lubią najbardziej.
• Wakacyjny ogród – czyli nasze obozowe uprawy – zakładamy wakacyjny ogródek, który będziecie
pielęgnować i podlewać, a wyhodowane rośliny zabierzecie do domku.
• Co w trawie piszczy - za pomocą szkła powiększającego, lornetki oraz innych przyrządów
poznamy mikrokosmos z zupełnie innej strony.
• Z kamerą wśród – kręcimy wakacyjny film przyrodniczy i zaprezentujemy nasze arcydzieło
przed całym obozem.
• Dziennik małego obserwatora – stworzymy notatnik, który pomoże nam zachować wakacyjne
wspomnienia.
• Gotowi na start – grupami zmierzymy się w wakacyjnym Quzie.
• Warsztaty przepowiadania pogody – uczymy się jak prognozować obozową pogodę – przygotowanie wakacyjnej stacji meteorologicznej i codzienne informowanie obozowiczów
o nadchodzącej pogodzie.
• Czyj to ślad – wspólnie odciśniemy swoje wakacyjne gipsowe ślady i zapoznamy się z tropami
czworonogów.
• Wszystkimi zmysłami – czeka was zabawa zgadnij co to, w której wykorzystacie wszystkie wasze
zmysły, by dojść do celu.
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU
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ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

WRZOS

24.06-4.07.2018 r.

WRMP0624

1749 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

SZABLEWSKI

11.07-20.07.2018 r.

SZMP0711

1690 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

OBOZY REKREACYJNE

6-10 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

PŁYWACKA PRZYGODA
Twoje dziecko lubi kąpiele i zabawę w basenie, a przy okazji chce się szkolić
w stylach pływackich? Lepszego obozu dla niego nie znajdziesz. Pływacka
przygoda to przede wszystkim wodna zabawa idealna na letnie upalne dni.
Zapisz dziecko już dziś!

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:

DOJAZDU

• Medale obozowe dla każdego – sami przygotujemy replikę olimpijskich

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

medali dla każdego pływaka, które nie toną w wodzie.
• Wodny fun – zabawy wodne z wyrzutniami na wesoło.
• Balonowe szaleństwo – mokro nie tylko we wodzie, ekscytująca rozgrywka
na nietypowe dwa ognie.
• Sekcja pływacka – jesteśmy dryżyną – wspólnie tworzymy proporczyk,
hasło przewodnie i nazwę naszej grupy pływackiej.
• Piaskowe miasto – czyli łopatki w ruch. Zbudujemy wspólnie nietypowe
piaskowe budowle i poczujemy wakacyjnego ducha zabawy.

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

1.07-5.07.2018 r.

LEPP0701

945 zł

ŁĘŻECZKI

6.08-10.08.2018 r.

LEPP0806

945 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

11.08-15.08.2018 r.

LEPP0811

945 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY REKREACYJNE

6-9 lat • 10-12 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

LETNI SZAŁ ZABAWY
Twoje dziecko chce kreatywnie i pomysłowo spędzić wakacje, nie boi się wyzwań i emocjonujących gier? Podarujemy dzieciom nie tylko wspaniałą zabawę i niezapomniane przygody, ale także możliwość rozwoju oraz kształtowania własnego charakteru. Na tym obozie nie czeka Was wyłącznie bierne
wypoczywanie na plaży, ale przede wszystkim mnóstwo atrakcji i różnorodne
formy aktywnego wypoczynku.

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:

• Legomania na całego – razem stworzymy wyjątkowe konstrukcje i przygotujemy
wystawę dla całego obozu.
• Wakacyjne podchody – wspólnie wybierzemy się w teren, odgadniemy wszystkie
łamigłówki i znajdziemy wakacyjny skarb.
• Dzień obozowego łasucha – przygotujecie samodzielnie przepyszne słodkości,
które nie tylko są smaczne, ale i również zdrowe.
• Dzień koloru – przygotujemy ekologiczne farby i stworzymy malowidło za pomocą
palców.
• Zakupowe szaleństwo – kiedy jak nie latem? Wybierzemy się na zakupy,
zwiedzimy otaczające nas okolice i dowiemy się ciekawostek na temat miejsca,
w którym będziemy.
• Run fun – ekscytujący tor przeszkód na wesoło, bieg w workach, wyścig z jajkiem,
czy błotna kąpiel - to tylko niektóre etapy czekające na tym torze.
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)
DOJAZDU
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HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

6.07-15.07.2018 r.

LESZ0706

1629 zł

ŁĘŻECZKI

16.07-20.07.2018 r.

LESZ0716

849 zł

AUSTERIA

16.07-20.07.2018 r.

AUSZ0716

849 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

11.08-15.08.2018 r.

LESZ0811

849 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

ZESKANUJ KOD QR

OBOZY REKREACYJNE

10-16 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

SUMMER CAMP misja odpoczynek
Obóz dla aktywnej młodzieży, która oprócz odpoczynku letniego szuka również
wrażeń i dobrej zabawy. Obóz młodzieżowy gwarantuje nie tylko szeroki
wachlarz aktywności, dostosowanych do pasji i zainteresowań młodzieży,
ale przede wszystkim odpoczynek i chill na całego.

ATRAKCJE:

• Tęczowy run II – czyli bieg na 1 km albo krócej z przeszkodami, sesją zdjęciową i proszkiem
holi.
• Rysunek na przezroczystym płótnie z przymrużeniem oka – czyli malowanie gigantycznego
obrazu.
• Wakacyjny teledysk – poczuj się jak gwiazda i wystąp w naszym obozowym hicie.
• Body art.& fun – malowanie rąk i nóg kolorowymi, nietoksycznymi farbami eco.
• Plaża, słońce i relaks – czyli jak leniuchować na obozie.
• Kinomaniacy idą na miasto – wyjście do kina lub kino zorganizowane w ośrodku.
• Szoping dla wszystkich – zwiedzanie i zakupy dla każdego.
• Mega challenge dla starszaków – pokaż młodszym, że potrafisz więcej – ekscytujący tor
przeszkód z niespodziankami.
• Zostań organizatorem wieczornej imprezy i zmień się w DJ, wodzireja czy gwiazdę imprezy.
Wraz z grupą stwórzcie klimatyczny wieczór – sami zadecydujcie o temacie przewodnim,
zabawach i poprowadzicie wieczór dla młodszych od początku do końca. Młodzież może
skorzystać z dostępnych przebrań.
• Dzień odnowy i przemiany – zadbaj o swój look odżywcze maseczki z ogórka, czy peeling
z soli morskiej to jedne z atrakcji tego dnia.
• Wieczorne podchody tylko dla was – tematyczna zabawa z latarkami po zmroku.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

WRZOS

24.06-04.07.2018 r.

WRSC0624

1749 zł

ŁĘŻECZKI

6.07-15.07.2018 r.

LESC0706

1680 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ANIA

13.08-23.08.2018 r.

ANSC0813

1795 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY REKREACYJNE

6-9 lat • 10-16 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

OBÓZ 4 ŻYWIOŁÓW
Obóz dedykowany aktywnym dzieciom, które mają szerokie zainteresowania. Na tym obozie prawdziwy zawrót głowy, jeżeli chodzi o atrakcje - każdy
znajdzie coś dla siebie.

ATRAKCJE:
• Woda – to dzień spędzony na zabawie na plaży i w wodzie, mnóstwo atrakcji
i konkurencji związanych z tym żywiołem.
• Budowle z piasku bijemy rekordy – wspólnie przygotujemy mega zamki
i uwiecznimy je na zdjęciach.
• Balonowe dwa ognie – zagramy w klasyczną grę z użyciem balonów
z wodą – zobaczymy kto pierwszy będzie mokry.
• Ziemia – oznacza survival na wesoło, czyli ekstremalne zadania w nowej 		
odsłonie, oj będzie się działo.
• Pióropusze – przygotowujemy pióropusze z naszym indiańskim mieniem 		
i przechodzimy metamorfozę w czerwonoskórych.
• Gwiazda szeryfa i chusta szeryfa – zrób ją sam.
• Western show – kręcimy filmik o bohaterach, dzieci same go wymyślają.
• Wiatr- dzień konkurencji z łukiem, naucz się jak sprawnie trafiać do celu
i zostań obozowym mistrzem łucznictwa.
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU
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HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

1.07-5.07.2018 r.

LEOZ0701

849 zł

AUSTERIA

16.07-20.07.2018 r.

AUOZ0716

849 zł

ŁĘŻECZKI

6.08-10.08.2018 r.

LEOZ0806

849 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

SZABLEWSKI

16.08-22.08.2018 r.

SZOZ0816

1295 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

ZESKANUJ KOD QR

OBOZY REKREACYJNE

6-10 lat
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

MY LITTLE FRIENDS przygoda z Pony
Obóz skierowany jest do małych fanów serii „My Little Pony”, którzy chcą
razem z nami zagłębiać swoją pasję i spędzić wakacje pod hasłem mój
kucyk Pony. Zwariowana kucykowa sesja zdjęciowa z makijażem scenicznym,
kolorowe warkoczyki, czy letnie kucykowe tatuaże - to tylko niektóre atrakcje,
które przygotowaliśmy dla Twojego dziecka.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA

ATRAKCJE:

DOJAZDU

• Bądź jak Fluttershy i zaopiekuj się Benkiem – zatroszczymy się o kuca,
zadbamy , nakarmimy i nauczymy się podstaw pielęgnacji tego zwierzęcia.
(Dotyczy tylko turnusu w Hotelu Inter-Szablewski.)
• Warsztaty z Rarity – urocze kucykowe zawieszki do piórnika, czy plecaka
– sami stworzymy własną kolekcję.
• Applejack day – jabłkowe szaleństwo kulinarne – wspólnie przygotujemy
pyszne przekąski z polskich jabłek.
• Pinkie Pie day – cukierki, cukiereczki – założymy własną wytwórnię
cukierków i zapakujemy je w lśniące sreberka.
• Lekcja iluzji z Twilight Sparkle – nauka magicznych sztuczek, które
zaskoczą każdego.
• Metamorfoza z Rainbow Dash – kolorowe włosy, czy może tęczowy
tatuaż? Sama zdecydujesz jaki wakacyjny look wybrać.

INFORMACJA O TRANSPORCIE
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ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

SZABLEWSKI

6.07-10.07.2018r r.

SZMF0706

849 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

6.08-10.08.2018 r.

LEMF0806

849 zł

www.hajdasz.pl
HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA
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OBOZY REKREACYJNE

6-10 lat

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE SĄ
DO WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI
UCZESTNIKÓW

BAJKOLANDIA Z PIĘCIOMA KSIĘŻNICZKAMI
Obóz dedykowany dziewczynkom, które każdy dzień chcą spędzić z inną bohaterką disnejowską. Lubisz tańczyć, stroić się, ruszać i dobrze się bawić,
przy tym wszystkim chcesz przeżyć bajkową przygodę, jedź z nami na obóz.

ATRAKCJE:
• Kopciuszowy dzień piękności – wakacyjne makijaże, ombre i diamenciki
na paznokciach, tatuaże brokatowe to nie wszystkie atrakcje, które czekają
na Ciebie podczas Beauty Day z Kopciuszkiem.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE 4 RAZY DZIENNIE,
BARDZO AKTYWNY PROGRAM,
OPIEKĘ KADRY, INSTRUKTORÓW
ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
UBEZPIECZENIE NNW (10.000ZŁ)

CENA NIE ZAWIERA
DOJAZDU

INFORMACJA O TRANSPORCIE
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 26

• Roszpunkowe plecionki – czyli wszystko o najnowszych trendach w stylizacji
fryzur, razem zapleciemy cuda, cudeńka na waszych głowach.
• Dance dance z Jasminą – warsztaty taneczne z chustą, poznajemy bollywoodzkie klimaty.
• Walecznie jak Merida – dzień sportu, podczas którego przejdziecie
obozową olimpiadę i wyłonimy mistrzynię łucznictwa.
• Dzień art. z Bellą – razem przygotujemy piękne czerwone róże niczym
z bajkowej scenerii.

24

ZESKANUJ KOD QR

HOTEL

TERMIN

KOD

CENA

ŁĘŻECZKI

1.07-5.07.2018 r.

LEBJ0701

849 zł

AUSTERIA

16.07-20.07.2018 r.

AUBJ0716

849 zł

PEŁNY OPIS PROGRAMU
DŁUŻSZYCH TURNUSÓW
ORAZ ZAPISY
NA:

ŁĘŻECZKI

11.08-15.08.2018 r.

LEBJ0811

849 zł

www.hajdasz.pl

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

20 LAT O NAS

DOŚWIADCZENIA

PROFESJONALNA KADRA
Nasza Kadra składa się z ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje, pozytywnie nastawionych do życia,
odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi. Kadra kierownicza to wyselekcjonowane osoby, które
współpracują z nami od wielu lat (nawet od 16-stu). Specjalny system rekrutacji opracowany przez lata,
a następnie weryfikacja, ścieżka awansu oraz system wynagrodzeń sprawiają, że Kadra posiada możliwie
najwyższe kwalifikacje i umiejętności. Ilość Kadry jest zawsze większa niż przewidują to przepisy. Kadra
Opiekunów to osoby mające na co dzień zajęcia z dziećmi w szkołach. W trakcie roku szkolnego realizują
program OSTIDM, a w wakacje pełnią funkcje Opiekunów. Ta sytuacja powoduje, że Opiekunowie znają
wyjeżdżające z nami dzieci, a przez to lepiej je rozumieją. Jak nikt inny potrafią zadbać o bezpieczeństwo
swoich wychowanków, a także zorganizować dla nich wspaniałe zajęcia.

HISTORIA
Obozy dla Dzieci i Młodzieży w wieku szkolnym organizujemy już od 19 lat. Przykładamy szczególną wagę
do bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia Uczestników, a nader wszystko do wspaniałych i niepowtarzalnych programów, poprzez zapewnienie Dzieciom dobrej zabawy oraz ciekawych i dobrze zorganizowanych zajęć. Wszystko zaczęło się od pasji tańca. Izabela Szczęsna-Hajdasz i Jacek Hajdasz to utytułowana zawodowa para mistrzowska w tańcu towarzyskim, która po zakończeniu swojej kariery tanecznej
(1998 r.) powołała do życia Centrum Hajdasz, by kształcić dzieci i młodzież realizując założenia
autorskiego programu pt. Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier. Głosy wielu rodziców i dzieci
o tym, że nie chcą się rozstawać na wakacje z Centrum przyczyniły się do podjęcia decyzji o stworzeniu
oferty turystycznej. Rok 2017 - jesteśmy cenionym przez naszych klientów organizatorem turystyki.
Współpracujemy czynnie z hotelami, ośrodkami i domami wypoczynkowymi w Polsce zapewniając
naszym podopiecznym najlepsze warunki pobytu.

UPOMINKI
Staramy się, aby każdy Uczestnik naszych obozów otrzymał pamiątkę, która będzie przypominała mu
wspaniałe wakacje. Jesteśmy dumni, widząc jaką radość sprawiają one Uczestnikom naszych obozów. ...INNE NIŻ WSZYSTKIE? PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE?
• program, który proponujemy w ofercie realizujemy w 100%
• kadra kierownicza jest stała i współpracuje z nami od wielu lat
WYŻYWIENIE
Uczestnikom naszych obozów zapewniamy 4 posiłki dziennie. Zachęcamy również do wyjazdu wszystkie • znamy dzieci, które z nami wyjeżdżają i przez to lepiej je rozumiemy
osoby mające dietę bezglutenową, cukrzycową lub inną. Wszystkie ośrodki i hotele, z którymi współpra- • przygotowujemy i realizujemy programy wypoczynku dla konkretnych grup wiekowych, dostosowując
je do indywidualnych upodobań
cujemy przygotowują indywidualny plan żywienia dla dzieci, które są na wskazanej diecie.
• jesteśmy rzetelni i bardzo poważnie podchodzimy do realizacji naszych ambitnych planów
• mamy profesjonalne podejście w każdym calu
TRANSPORT
Do poszczególnych miejscowości i ośrodków transport odbywa się autokarami klasy turystycznej. • nasza oferta jest kompleksowa
Informujemy również, że w niektórych ofertach należy zapewnić transport we własnym zakresie. • mamy indywidualne podejście do Klienta.
Więcej szczegółów odnośnie transportu znajdą Państwo na stronie 26.
PRZYPOMINAMY
Działy socjalne firm dofinansowują lub w pełni zwracają koszty związane z pobytem dzieci na obozach.
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW
Jeżeli zdecydują się Państwo by na nasze kolonie wysłać więcej niż jedno dziecko otrzymają Państwo Faktury wystawiamy po wpłaceniu całej kwoty. Wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy.
specjalną zniżkę dla rodzeństw. Zniżka ta obniża koszt wyjazdu każdego z dzieci o 5%.
ZAPEWNIAMY
• zakwaterowanie w hotelach i ośrodkach znajdujących się w najpiękniejszych miejscach w Polsce,
• własny, profesjonalny sprzęt do realizacji programu,
• bogaty i ciekawy program obozów, każdorazowo zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty,
• opiekę medyczną,
• gwarancję, że na naszych obozach Dzieci nie oglądają telewizji,
• zespół animatorów, trenerów piłki nożnej i sztuk walki (w zależności od turnusu),
• wykwalifikowanych opiekunów i wychowawców grup, ratowników wodnych, nauczycieli tańca,
• ubezpieczenie NNW wszystkich Uczestników,
• przejazd na miejsce wypoczynku i z powrotem, z wyznaczonych w ofercie miejscowości,
• wyżywienie - 4 posiłki dziennie
• BEZPIECZEŃSTWO naszych podopiecznych, do którego przywiązujemy bardzo dużą wagę,
• WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG
NA NASZYCH OBOZACH NIE OGLĄDAMY TELEWIZJI, NIE PIJEMY NAPOJI GAZOWANYCH ORAZ WSZELKIEGO
RODZAJU CHIPSÓW, NIE ZAKUPUJEMY RÓWNIEŻ GOFRÓW, CZY LODÓW TYPU: WŁOSKIE, AMERYKAŃSKIE.

POSIADAMY
• zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na organizację imprez turystycznych o numerze 379
• ubezpieczenia
• PROGRAM zatwierdzony przez KURATORIUM OŚWIATY
• wieloletnie doświadczenie
• zaufanie Rodziców, którzy co roku powierzają nam pod opiekę swoje Dzieci
• członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej
VOUCHERY UPOMINKOWE
Zastanawiasz się co sprezentować dziecku na urodziny, Komunię Św. czy dzień dziecka?
Wyjazd na obóz to idealny prezent na te okazję.
Zachęcamy do wykupienia imiennych voucherów upominkowych na wymarzony obóz.
DOBRE MANIERY
Pamiętamy, aby dzieci wyjeżdżające na wakacje nie zapomniały o wartościach przekazywanych
w domu. Pragniemy rozwijać poczucie koleżeństwa i kształtować pozytywne cechy charakteru. W trakcie
wyjazdów dzieci poznają praktyczne zastosowanie DOBRYCH MANIER, kształtujących kulturę osobistą
i umiejętności zachowania się w każdej sytuacji.
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TRANSPORT • UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA
HOTEL
INTER-SZABLEWSKI
DYMACZEWO NOWE

HOTEL
ŁĘŻECZKI
ŁĘŻECZKI

HOTEL
AUSTERIA
CIECHOCINEK

OŚRODEK
KOLONIJNY ANIA
ŁEBA

OŚRODEK
WCZASOWY WRZOS
ŁUKĘCIN

POZNAŃ

DW

DW

100 zł

145 zł

130 zł

WROCŁAW

130 zł

145 zł

150 zł

210 zł

190 zł

ŁÓDŹ

140zł

155 zł

100 zł

210 zł

190 zł

KONIN

110 zł

145 zł

N

210 zł

190 zł

PIŁA

130 zł

100 zł

N

135 zł

120 zł

GORZÓW WLKP.

130 zł

100 zł

N

N

N

GNIEZNO

N

N

100 zł

N

N

Wszystkie przejazdy realizowane są autokarami i/lub busem.

N – transport negocjowany indywidualnie DW – dojazd własny

UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA
KAŻDY UCZESTNIK NASZYCH IMPREZ JEST POTRÓJNIE CHRONIONY!

(nawet w trakcie wakacji). Na każdym obozie zapewniamy opiekę

ZALECAMY:
UBEZPIECZANIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Dobrowolne dodatkowe ubezpieczanie,
gwarantuje 100 % zwrotu wpłaconych środków
przy spełnieniu Warunków ubezpieczenia.
Koszt 3% całkowitej ceny imprezy.

medyczną, która stanowi integralna część Kadry.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Jej głównym zadaniem jest czuwanie nad zdrowiem Uczestników obozu.

T. 539 997 131 • 501 462 982 • www.hajdasz.pl

Po pierwsze posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, po drugie mamy
polisę odpowiedzialności OC, po trzecie każdego uczestnika naszych
imprez ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Dodatkowym ubezpieczeniem jest polisa szkolna, która działa 12 miesięcy

KADRA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OBOZÓW

Agata Wojciechowska

Aneta Szadzik

Specjalista ds Turystyki
Centrum Hajdasz

Absolwentka AWF,
trenerka siatkówki,
instruktorka pływania

Nikola Kozioł

Leszek Lichtarski

Roksana Borkowska

Instruktor zumby, sztuk
walki, kierownik szkoleń
w Centrum Hajdasz
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Arleta Tyrakowska

Dyrektor Centrum Hajdasz
Biuro Turystyki Dziecięcej

Ratownik WOPR,
Instruktor pływania
w szkółce DELFIN

Instruktor tenisa
ziemnego, animator
Centrum Hajdasz
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Marta Wiśniewska
Pracownik Działu
Turystyki Centrum
Hajdasz

Marta Paczkowska

Instruktor jeździectwa

Szymon Szarzyński

Adam Bienkiewicz

Martyna Chodorska

Izabela Szczęsna-Hajdasz
Jacek Hajdasz

Trener, piłkarz,
sportowiec, kierownik
Centrum Hajdasz

Trener, animator Centrum
Hajdasz

Ratownik WOPR
instruktor pływania,
nauczyciel WF

v-ce Mistrzowie Polski
i 9-ta para Mistrzostw Świata
w tańcu towarzyskim

WYCIECZKI – OPCJA DODATKOWO PŁATNA
HOTEL ŁĘŻECZKI

HOTEL INTER SZABLEWSKI

6.07-15.07. 2018 r.

11.07-20.07. 2018 r.

TERMY TARNOWSKIE

Proponujemy wyjazd do Term Tarnowskich, w których dzieci nie tylko
się zrelaksują, ale również będą mogły świetnie się bawić na rajskiej wyspie.
Spragnieni relaksu dzieci odprężą się w wodach termalnych, masowani
przez bicze i leżanki wodne. Dla Tych, którzy pragną aktywniejszego
wypoczynku, mamy basen pełny niespodzianek, strumieni i kurtyn
wodnych, gdzie z zaskoczenia figlarne małpki wylewają wodę na przechodzących pod palmą gości. Dla głodnych wrażeń dzieci jest również
zjeżdżalnia multimedialna! Zapewnia ona niesamowite wrażenia uwieczniając śmiałków na zdjęciach z ukrytej kamery. Najmłodsi zaś
milusińscy mogą bezpiecznie poświęcić się zabawie w specjalnym
brodziku w kształcie statku.

koszt
wycieczki

30 zł

koszt
wycieczki

55 zł

koszt
wycieczki

40 zł

OŚRODEK WCZASOWY WRZOS
ŁUKĘCIN k/Pobierowa

SUPER WYCIECZKA DO KAJTUR
W CHEŁMNIE GRYFICKIM

Chcesz przeżyć niezapomnianą militarną przygodę pojedź z nami do
Kajtur i zapoznaj się z Wojskowym szkoleniem oraz średniowiecznymi
rytuałami w pigułce. Program dostosowany jest do dzieci i młodzieży–
opracowany został w taki sposób, by podczas wyjazdu nie wkradła się
nuda, a wspomnienia utkwiły w Twej pamięci na długo. Kajtur jest laureatem wielu nagród, posiada szeroki asortyment programów i zabaw,
dlatego warto przeżyć z nimi militarną przygodę.

OŚRODEK KOLONIJNY ANIA
ŁEBA

POWER PARK ŁEBA

WSPÓLNIE PRZEJDZIEMY TRASĘ NA PASKU LINOWYM,
ZMIERZYMY SIĘ W PIT-STOP CHALLENGE.
Park Linowy to doskonała forma spędzania czasu dla całej rodziny.
Konstrukcje linowe rozmieszczone na drzewach służą do bezpiecznej zabawy na wysokości. Można śmiało powiedzieć, że jest to najbezpieczniejsze uprawianie rekreacji ruchowej zbliżonej do alpinizmu. Na
przeszkodach parku linowego bawić się mogą wszyscy. Nie potrzebne
jest żadne doświadczenie i obycie ze sprzętem alpinistycznym. Nad
bezpieczeństwem czuwają przeszkoleni instruktorzy.

HAJDASZ • CENTRUM • TURYSTYKA

27

