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CO NAS WYRÓŻNIA:
 ukierunkowanie na zainteresowania uczestników

 wprowadzamy elementy aktywnej edukacji

 indywidualne podejście do uczestnika

 profesjonalne rozwojowe programy i warsztaty dla młodzieży

 challenge’s i debaty oksfordzkie

 całodobowa opieka medyczna

 nauka przez doświadczenie w zabawach i grach

 bogata oferta tematyczna

 profesjonalizm

 Organizator Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Czarnocinie od 1996 roku

 przyroda na wyciągnięcie ręki

 małe grupy

100% zaangażowania

WASZE DZIECI 
SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE, 

WIĘC:
 jesteśmy elastyczni względem ich potrzeb
 zawsze staramy się rozwiązywać problemy na bieżąco
 pracujemy według sprawdzonych metod
 stale się rozwijamy
 pozostajemy z Wami w kontakcie podczas trwania turnusu
 hartujemy się i podnosimy odporność poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
 dużo ruchu, mało social media, zero TV

DZIĘKI NASZYM  
TECHNIKOM PRACY  

OFERUJEMY DZIECIOM  
TO CO NAJLEPSZE:

RUCH, UŚMIECH, ZABAWĘ
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Wspólne bloki dla wszystkich  

programów

ZAPEWNIAMY:
 5 zajęcia szkoleniowe
 5 profesjonalny sprzęt
 5 wykwalifikowaną kadrę
 5 płytki akwen szkoleniowy

Zajęcia „outdoorowe”:
 5 współpraca
 5 budowanie zespołu
 5 kreatywne myślenie
 5 poznanie własnych ograniczeń i możliwości
 5 nauka wzajemnego szacunku
 5 pewność siebie
 5 budowanie zaufania
 5 budowanie nowych nawyków i spędzania czasu na świeżym 

powietrzu

Zajęcia rekreacyjne:
 5 zabawy w kajakach na wyznaczonym akwenie 
 5 wycieczka żeglarska
 5 wycieczki rowerowe po okolicy
 5 wspólne pieczenie pizzy
 5 noc pod namiotami
 5 wspinaczka na ściance wspinaczkowej
 5 zabawy linowe
 5 zabawy na świeżym powietrzu

Wieczorne atrakcje dla całej kolonii….
 5 ognisko z kiełbaskami
 5 wieczory filmowe jak w kinie
 5 dyskoteki
 5 karaoke
 5 tańce intergracyjne

 5 Ośrodek „Frajda” w Czarnocinie/ budynek murowany  
o standardzie turystycznym/

 5 Na miejscu: stołówka, sala kominkowa, sala taneczno- 
teatralna, salka warsztatowa

 5 Rozległa mielizna Zalewu Szczecińskiego
 5 70 km od Szczecina
 5 200 m od plaży

CENA OBEJMUJE:
 5 wyżywienie 4 razy dziennie
 5 ubezpieczenie uczestnika
 5 opiekę pedagogiczną
 5 opiekę medyczną /całodobową/

Na zakończenie turnusu każdy uczestnik otrzymuje  
pendrive ze zdjęciami z kolonii.
Turnus zaczynamy kolacją, a kończymy obiadem. 

TURNUSY I, II, III, IV rozpoczynamy w NIEDZIELĘ /szczegółowe  
informacje o godz. dowozu uczestników otrzymają państwo drogą  
mailową oraz w wiadomości SMS przed rozpoczęciem turnusu/,  
a kończymy w PIĄTEK godz.16:30
TURNUS IV A rozpoczynamy w NIEDZIELĘ,  
a KOŃCZYMY w SOBOTĘ godz. 14:30
TURNUS IV B rozpoczynamy w SOBOTĘ o godz.18:00,  
a kończymy w PIĄTEK godz. 16:30
TURNUS V rozpoczynamy w NIEDZIELĘ  
i kończymy w NIEDZIELĘ o godz.16:30

Ramowy plan dnia:
7:45  pobudka
8:00  bandera poranna
8:05  aktywne dzień dobry
8:30  śniadanie
9:15  konkurs czystości
10:00 zajęcia programowe
13:30  obiad
do 15:00  cisza poobiednia
15:00  zajęcia programowe
18:30  kolacja
20: 00  bandera wieczorna
do 21:45  zajęcia programowe ogólnokolonijne
22:00  cisza nocna

*Zajęcia „outdoorowe”  to aktywna forma edukacji bazująca na 
doświadczaniu. Ma ona ogromny wpływ na kształtowanie człowie-
ka, jego umiejętności miękkich, społecznych. Są to zajęcia indywi-
dualne i grupowe, podczas których wykorzystuje się aktywności 
outdoorowe – na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu  środowiska. 
Są to między innymi zajęcia wspinaczkowe, linowe, kajakowe, 
żeglarskie, survivalowe, wędrówki, zadania grupowe, zakończone 
zawsze podsumowaniem i omówieniem.

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 5

u nas nie ma czasu na nudę:)u nas nie ma czasu na nudę:)

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru
Non-formal and Outdoor Education Center

Poszukujemy partnerów do realizacji wspólnych projektów:
teatralnych, muzycznych, ekologicznych. 
Jeżeli szukasz miejsca do realizacji projektów napisz do nas
www.nieformalna.com.pl
e-mail: centrum.nfe@gmail.com
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Gdzie jesteśmy i co robimy

POŁOŻENIE ośrodka nad wodami Zalewu Szczecińskiego z 
dala od ruchu ulicznego, w pobliżu fantastycznej przyrody daje 
możliwość wprowadzania szerokiego wachlarza zajęć edukacyj-
nych, poznawczych i aktywności ruchowej w plenerze. Przewaga 
zachodnich, przyjaznych dla surferów wiatrów oraz fantastyczne, 
baśniowe zachody słońca potęgują atmosferę letniej przygody.

PROGRAMY, które realizujemy od 1993 roku są planowane 
i układane zgodnie z potrzebami rozwojowymi młodych ludzi 
uwzględniając i wykorzystując przede wszystkim ich naturalną 
chęć ruchu, ciekawość świata i kontaktów towarzyskich. Co roku 
udoskonalamy nasze programy dostosowując je do zmieniających 
się potrzeb otaczającego nas świata. Nasze lokalne bogactwa na-
turalne, jak woda, las i otaczająca nas przyroda, a także własna 
baza lokalowa i sprzętowa oraz dobrze przygotowana kadra 
umożliwiają nam pełną satysfakcji  pracę z dziećmi i młodzieżą.

Zaletą miejsca umożliwiającą nam bezpieczne prowadze-
nie zajęć w wodzie jest ogromna płycizna ciągnąca się 
wzdłuż brzegu i sięgająca 1 km w głąb Zalewu Szcze-
cińskiego.

OBIEKT
Dom w starym, charakterystycznym dla tego regionu stylu 
pruskiego muru. Wszystkich miejsc noclegowych 100. Wszyst-
kie grupy wiekowe znajdują się w jednym budynku. Obiekt  
znajduje się na bezpiecznym, ogrodzonym terenie. Pokoje od 2  
do 8-osobowych. Łazienki i prysznice na korytarzach.

Oferujemy m.in. zajęcia windsurfingowe, żeglarskie, wspinaczko-
we, jazdę konną, wprowadzamy zabawy integrujące grupy, po-
prawiające komunikację interpersonalną, uczymy rozwiązywania 
problemów. Współpracujemy ze szkołami oraz organizacjami non-
-profit, bierzemy udział w europejskich projektach edukacyjnych.

NASZĄ IDEĄ jest promowanie założeń edukacji niefor-
malnej oraz tworzymy CENTRUM , gdzie młody człowiek 
poszerza wiedzę praktyczną o otaczającym nas świecie oraz 
poprzez zabawę i zdobyte doświadczenie rozwijać swoje zain-
teresowania. Więcej na temat edukacji nieformalnej na stronie  
www.nieformalna.com.pl
Podstawowym KRYTERIUM podziału dzieci na określone zajęcia 
jest kryterium wieku. Dobieramy odpowiednie zabawy i przy-
dzielamy zadania tak, aby każdy mógł poczuć smak zwycięstwa 
i satysfakcji. 

KADRA to osoby o wykształceniu pedagogicznym, w większości 
nauczyciele WF lub studenci AWF, instruktorzy żeglarstwa i wspi-
naczki. Szkolimy się i zdobywamy  doświadczenie w Europejskich 
Centrach Outdoorowych  w Anglii, Niemczech,  Słowenii, Rumunii, 
Holandii, Węgrzech. Co roku prowadzone są w ośrodku  dodatko-
we szkolenia dla nowych pracowników uwzględniające specyfikę 
miejsca i charakter pracy, a także  doskonalące metody pracy z 
dziećmi i młodzieżą.

SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU „FRAJDA”  
jest ośrodkiem, który specjalizuje się głównie w wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Ma swoją siedzibę we wsi Czarnocin koło Stepnicy  
(70 km od Szczecina), nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego,  
200 m od plaży.

Do dyspozycji grup:
 5 piaskowe boisko do siatkówki plażowej
 5 asfaltowe boisko do koszykówki
 5 trawiaste boisko do piłki nożnej
 5 szkoleniowa ścianka wspinaczkowa o wysokości 12 m
 5 duża świetlica z kominkiem
 5 sala lustrzana do zajęć muzyczno-teatralnych
 5 stołówka dla 70 osób
 5 KARAOKE, FILMY JAK W KINIE
 5 dodatkowa salka warsztatowa
 5 posiadamy własne kajaki, żaglówki i rowery
 5 kajaki, żaglówki, rowery, konie

Na terenie ośrodka:
 5 Licencjonowana Szkoła Windsurfingu
 5 Frajdowa Szkółka Jazdy Konnej
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Program:
 5 codzienne gry i zabawy na świeżym powietrzu
 5 zdobywanie sprawności MINI FRAJDZIKA: artysta, leśnik, 

kucharz, komandos, Indianin, koniarz, strażak,  i.in.
 5 zwiedzanie stajni oraz poznanie naszych koników. Dzieci 

dowiedzą się dlaczego konie są w łatki, co jedzą i co chcą 
powiedzieć strzygąc uszami

 5 wycieczka kajakiem z opiekunem po wyznaczonym 
akwenie, wyprawa żaglówką oraz katamaranem

 5 wspólne pieczenie ciasteczek
 5 wizyta straży pożarnej. Każdy uczestnik będzie mógł zaj-

rzeć do prawdziwego wozu strażackiego oraz przymierzyć 
strój strażacki

 5 wieczorem obowiązkowo pogaduchy z opiekunem oraz 
bajki na dobranoc…

Opiekę nad grupą sprawuje kadra pedagogiczna  
posiadająca praktykę pedagogiczną i przedszkolną.
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MINI FRAJDZIK
6 lat
Oferta skierowana do najmłodszych pociech, które po raz pierwszy będą na wakacjach bez rodziców. Czy 6 letni maluch może  
wyjechać na wakacje samodzielnie? Wszystko zależy od charakteru dziecka i jego rozwoju emocjonalnego. Jeśli państwa dziecko ma już 
doświadczenie związane z rozłąką z rodzicami i wiecie jak reaguje, gdy nie ma najbliższych mu osób w pobliżu, proponujemy bezpieczne 
i ciekawe zajęcia dla dzieci w kameralnej grupie.

Podczas 6-dniowego pobytu maksymalnie wykorzystamy otaczającą nas przyrodę i ekologiczne czyste powietrze.

Prowadzący Marta Król – nauczycielka przedszkola z wieloletnim doświadczeniem, edukatorka i animatorka przyrody, autorka in-
nowacyjnych projektów edukacyjnych opartych na Edukacji Leśnej „ Czas na las” skierowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i  
„Lasy zamiast klasy”, które odbiorcami są dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentka na III Międzynarodowej Konferencji  
Edukacja Innowacja oraz I Szczytu Klimatycznego w Szczecinie. Właścicielka firmy LoveLasy, której misją jest przybliżanie natury  
‘małym’ i ‘dużym’, organizowanie szkoleń dla dorosłych z zakresu leśnej edukacji oraz organizacja leśnych wypraw dla dzieci.  
Współautorka bloga ‘Gdzieś na Dziko”o podróżującej rodzinie z dwójką dzieci, zakochanej w stylu VANLIFE.

UWAGA
 5 Grupa zakwaterowana z opiekunem w jednej sali

Termin:
 03.07 - 08.07.2022 1 560 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Dla uczestników szkoleń, specjalne 
ceny na zakup sprzętu 
windsurfingowego w sklepie 
Energysports.pl
Szczecin-Mierzyn, ul. Welecka 1a

Czarnocin: tel. 503076313

Czaplinek, tel. 790434746
Windsurfingowe Weekendy
Kursy dla dzieci i dorosłych.

SZKOŁASZKOŁA  WINDSURFINGUWINDSURFINGU
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Frajdzik Poznaje Świat
7-10 lat    
KOLONIA  DLA NAJMŁODSZYCH
„Frajdzik poznaje świat” to aktywna i pełna wrażeń kolonia dla najmłodszych uczestników. Szczególnie polecamy dla dzieci, które 
po raz pierwszy jadą na kolonię. Każdego dnia nasi podopieczni zdobywają nowe prawności, nabywają nowych umiejętności, uczą się 
samodzielności, poznają ciekawe wiadomości podróżując po różnych zakątkach świata. Każda sprawność to fantastyczna podróż w jedno 
miejsce na Ziemi lub w kosmos. Ponadto to co najmniej jedna nowa umiejętność, świetna zabawa i powód do dumy.

Kadra prowadząca to starannie dobrani nauczyciele, wychowawcy, animatorzy, studenci kierunków pedagogicznych. Każdy z nich przed 
podjęciem pracy w naszym Ośrodku przechodzi obowiązkowe szkolenie pod kątem naszych autorskich programów.

UWAGA
 5 Dzieci nie muszą umieć pływać. 
 5 Zajęcia w wodzie prowadzone są na płytkim akwenie  

w obecności ratownika.

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻKI !

Termin:
I 26.06 - 08.07.2022  3 490 zł
II 10.07 - 22.07.2022  3 490 zł
III 24.07 - 05.08.2022  3 490 zł
IV A 07.08 - 13.08.2022  1 760 zł 
IV B 13.08 - 19.08.2022  1 760 zł
V 21.08 - 28.08.2022  2 060 zł
ZNIŻKI na str. 22

Program:
Zdobywanie sprawności     
W zależności od zainteresowania grupy i warunków pogodowych, 
w trakcie jednego turnusu dzieci zdobywają minimum 6 z nastę-
pujących sprawności:

MĄDRY ROWERZYSTA - już wiem kto ma pierwszeń-
stwo na drodze i dlaczego….
Dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego. Pro-
gram uzupełniany o wycieczki rowerowe na otwartej, bezpiecznej 
przestrzeni wśród otaczającej przyrody.

KAJAKARZ - już nie boję się wody, umiem sobie poradzić 
w kajaku. 
Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa na wodzie oraz omówiona 
zostaje szczegółowo instrukcja używania wioseł i wsiadania do 
kajaku. Co zrobić żeby skręcić lub popłynąć do tyłu, a także jak 
współpracować z towarzyszem w kajaku? 

MAŁY ŻEGLARZ - znam podstawowe węzły żeglarskie, 
wiem co to dziób i szot, nie boję się przechyłów. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają 3 podstawowe węzy żeglarskie, 
wiedzą czym różni się dziób od rufy, a także posmakują żeglar-
skich emocji podczas rejsu Frajdową łodzią.

KOMANDOS – już nie boję się nocy, wysokości, umiem 
wspiąć się na ściankę i zjechać po tyrolce. 
Ta sprawność wymaga od dzieci samodzielności i odwagi a także 
pokonywania lęków i słabości. Dzieci samodzielnie rozkładają na-
mioty w których nocują na terenie ośrodka. Uczestnicy dzielnie 
wspinają się po ściance, kamuflują w lesie, pokonują tor prze-
szkód… od samego początku nikogo nie trzeba przekonywać, że 
to świetna przygoda i zabawa.

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

KUCHARZ - przygotowuję jedzonko, umiem posługiwać 
się narzędziami kuchennymi, potrafię zrobić przepyszną 
pizzę. 
Znam specjały jakie są serwowane w danym kraju.

INDIANIN - wiem jak przetrwać w lesie, potrafię roz-
palić ognisko, zbudować szałas, umiem rozszyfrować 
wiadomość. 
Dzieci uczą się praktycznego poruszania się po lesie oraz orientacji 
w terenie. Jako prawdziwi Indianie wykonują różnorodne narzę-
dzia, ozdoby indiańskie i inne przedmioty. Na koniec niespodzian-
ka- „gady” na patyku pieczone na ognisku.

CHIŃCZYK - umiem poradzić sobie z pałeczkami, potrafię 
napisać swoje imię w chińskim języku. 

KONIARZ - poznaję końskie tajemnice, już wiem gdzie 
koń śpi, co je i w co jest ubierany.
Dzieci mają okazję wysłuchać oraz poznać końskie tajemnice, 
wspólnie czeszą, czyszczą grzywę oraz spacerują na koniu. Dodat-
kowo czeka ich wyprawa wozem konnym po okolicy.

GEOGRAF - umiem przewidzieć przygodę, znam kierunki 
świata, umiem odczytać z mapy.
Podczas zajęć dzieci uczą się przewidywania pogody z kształtów 
chmur, kolorów zachodu słońca i na pewno ułatwią najmłodszym 
poruszanie się po świecie.

STOLARZ - samodzielnie stworzyłem swoją „rzeźbę”. 
Dzieci mają okazję popracować manualnie z narzędziami, tworząc 
ciekawe, oryginalne prace, a poczucie satysfakcji z pierwszych sa-
modzielnie wykonanych przedmiotów jest bezcenne. 

STRAŻAK - Mamo! Tato! Ja też chcę zostać strażakiem. 
Na ta sprawność dzieci czekają z niecierpliwością. Wizyta Ochotni-
czej Straży Pożarnej, przejażdżka wozem strażackim, przymierze-
nie strojów strażackich, pokazy strażaków, nauka bandażowania 
oraz podstawy ratownictwa, to ogromne przeżycie dla dzieci, na 
koniec atrakcja od samych strażaków-prysznic szlaufem strażac-
kim. 

TANCERZ - umiem zatańczyć i zaprezentować całej gru-
pie nowy układ taneczny.
Dzieci mają okazję nauczyć się prostego układu tanecznego, w 
którym muszą zapamiętać wykonywane ruchy, a zwieńczeniem 
tanecznej zabawy jest pokaz dla całej kolonii.
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Frajdzik Leśny 
„Dzikie Wakacje”
7-9 lat    
Przeznaczony dla dzieci, które uwielbiają ruch na świeżym powietrzu. Nie boją się komarów i stworzeń leśnych, a także mają  
wewnętrzne zezwolenie rodzica na bezpośrednie, sensoryczne poznawanie świata. 

Podczas kolonii zaspokajamy podstawową potrzebę ciekawości i poszukiwań poprzez aktywne eksplorowanie przyrody. Czas  
wypełniamy po brzegi bliskim kontaktem z przyrodą . Wszelkie aktywności i zabawy będą odbywały się na zewnątrz w myśl  
skandynawskiego porzekadła „ nie ma złej pogody na spacer, jest tylko niewłaściwe ubranie”.

Program:
 5 całodzienne przebywanie poza budynkiem 
 5 realizacja założeń edukacji leśnej i outdoorowej
 5 elementy bushcraftu i dzikiej kuchni
 5 bawimy się, uczymy się nieformalnie i gotujemy w lesie, na 

łące, na plaży 
 5 oswajamy się i doświadczamy praw przyrody i poznajemy 

prawa jej mieszkańców 

Opiekę nad grupą sprawuje kadra pedagogiczna  
posiadająca praktykę pedagogiczną i przedszkolną.

Prowadzący Marta Król – nauczycielka przedszkola z wieloletnim doświadczeniem, edukatorka i animatorka przyrody, autorka in-
nowacyjnych projektów edukacyjnych opartych na Edukacji Leśnej „ Czas na las” skierowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i  
„Lasy zamiast klasy”, które odbiorcami są dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentka na III Międzynarodowej Konferencji  
Edukacja Innowacja oraz I Szczytu Klimatycznego w Szczecinie. Właścicielka firmy LoveLasy, której misją jest przybliżanie natury  
‘małym’ i ‘dużym’, organizowanie szkoleń dla dorosłych z zakresu leśnej edukacji oraz organizacja leśnych wypraw dla dzieci.  
Współautorka bloga ‘Gdzieś na Dziko”o podróżującej rodzinie z dwójką dzieci, zakochanej w stylu VANLIFE.

NIEZBĘDNE !
 5 ubranie do pobrudzenia /najlepiej takie , którego nie 

będzie żal jeżeli się nie dopierze /, kalosze, kurtka 
przeciwdeszczowa i lekkie ortalionowe spodnie, mały 
plecaczek, osobisty repelent na owady, mały bidon, 
odpowiednia ilość podkoszulek i luźnych dresów

Termin:
II 10.07 - 22.07.2022 3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Tematy:

 5 Zimowy frajdzik

 5 Art&Craft

 5 Mały Stolarz

 5 Dance & Fun

 5 Teatralne

 5 Frajda Konna

 5 Oswoić dorastanie-trening  
interpersonalny dla młodzieży

Atrakcje do wyboru:
 5 karaoke, dyskoteka, ognisko 

z kiełbaskami w CENIE
 5 wspinaczka
 5 wycieczka rowerowa

 5 teambuilding
 5 zabawy integracyjne
 5 wspólne robienie pizzy
 5 gry terenowe, podchody

Zielona Szkoła

Terminy:
16.01-22.01.2022
30.01-05.02.2022
06.02-12.02.2022

Zimowisko 2022Zimowisko 2022

Zielona Szkoła
Klasowa integracja pełna przygód i niesamowitych atrakcji  
w otoczeniu lasu nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego tylko  
w Szkole Aktywnego Wypoczynku FRAJDA. 
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FRAJDZIK SURFER
8-10 lat

Obóz polecany dzieciom, które czują windsurfingowy klimat, lubią plażę i słońce oraz aktywne formy spędzania czasu. To świetna 
propozycja dla najmłodszych dzieci, w której łączymy świat zdobywania przygód i sprawności z pływaniem na desce. 

Frajdzik SURFER nie jest obozem sportowym i nie ma nic wspólnego z wyczynem. Nie obciążamy młodego organizmu treningami. 
Zachęcamy do poznania nowej dyscypliny przez: zabawę, przyjazne relacje z opiekunami i naukę w małej w grupie.

Sprzęt: Posiadamy szeroki wybór desek i pędników o powierzch-
ni od 1,5 m² do 7,5m². Sprzęt jest dobierany do warunków 
wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych uczestników. 
Pracujemy na sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails, 
Naish, Exocet. 

Zapewniamy: Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną 
naukę: deska, pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka 
asekuracyjna.

Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą 
we własnym zakresie
UWAGA!!! Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności 
pływania w stopniu bardzo dobrym. Lęk przed wodą 
utrudnia postęp w zajęciach.

Cele obozu:
 5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce z żaglem
 5 uzyskanie podstawowych umiejętności i wiedzy żeglarskiej
 5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego 

trybu życia
 5 aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
 5 integracja grupowa w formie zabaw, sportów, a nawet tańców
 5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania 

czasu wolnego
 5 dobra zabawa

Zajęcia programowe windsurfingowe 1,5h/dziennie z 
 instruktorem obejmują:

 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 budowa sprzętu i nauka taklowania
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
 5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
 5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag, fordewind
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 uproszczony zwrot z wiatrem

Zajęcia teoretyczne obejmują:
 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 budowa sprzętu i nauka taklowania
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
 5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
 5 żeglowanie kursami-badewind, półwiatr, baksztag, 

fordewind
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 uproszczony zwrot z wiatrem

Pozostałe zajęcia programowe to zdobywanie  
sprawności i zabawy ogólnokolonijne:
W zależności od zainteresowania grupy i warunków pogodowych, 
w trakcie jednego turnusu dzieci zdobywają minimum 4 z nastę-
pujących sprawności:

MĄDRY ROWERZYSTA - Już wiem kto ma pierwszeństwo na 
drodze i dlaczego….
Dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego. Pro-
gram uzupełniany o wycieczki rowerowe na otwartej, bezpiecznej 
przestrzeni wśród otaczającej przyrody.

KAJAKARZ - Już nie boję się wody, umiem sobie poradzić w 
kajaku.. 
Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa na wodzie oraz omówiona 
zostaje szczegółowo instrukcja używania wioseł i wsiadania do 
kajaku. Co zrobić żeby skręcić lub popłynąć do tyłu, a także jak 
współpracować z towarzyszem w kajaku? 

KRÓL WIATRÓW - Wiem, skąd wieje i umiem nazywać kursy 
względem wiatru    

MISTRZ MANEWROWANIA - Umiem żeglować tam, gdzie 
chcę, a nie tam, gdzie pcha mnie wiatr.                    

KOMANDOS - Już nie boję się nocy, wysokości, umiem wspiąć 
się na ściankę i zjechać po tyrolce. Ta sprawność wymaga od dzieci 
samodzielności i odwagi a także pokonywania lęków i słabości. 
Dzieci samodzielnie rozkładają namioty w których nocują na tere-
nie ośrodka. Uczestnicy dzielnie wspinają się po ściance, kamuflują 
w lesie, pokonują tor przeszkód. Od samego początku nikogo nie 
trzeba przekonywać, że to świetna przygoda i zabawa.

KUCHARZ - Przygotowuję jedzonko, umiem posługiwać się na-
rzędziami kuchennymi, potrafię zrobić przepyszną pizzę. Znam 
specjały jakie są serwowane w danym kraju.

NAWIGATOR - Umiem przewidzieć pogodę, znam kierunki 
świata, umiem odczytać z mapy.
Podczas zajęć dzieci uczą się przewidywania pogody z kształtów 
chmur, kolorów zachodu słońca czy na pewno ułatwią najmłod-
szym poruszanie się po świecie.

STOLARZ - samodzielnie stworzyłem swoją „rzeźbę”.
Dzieci mają okazję popracować manualnie z narzędziami, tworząc 
ciekawe, oryginalne prace, a poczucie satysfakcji z pierwszych sa-
modzielnie wykonanych przedmiotów jest bezcenne.

STRAŻAK - Być strażakiem to jest to! 
Na tą sprawność dzieci czekają z niecierpliwością. Wizyta Ochotni-
czej Straży Pożarnej, przejażdżka wozem strażackim, przymierze-
nie strojów strażackich, pokazy strażaków, nauka bandażowania 
oraz podstawy ratownictwa, to ogromne przeżycie dla dzieci, na 
koniec atrakcja od samych strażaków-prysznic szlaufem strażac-
kim. 

UWAGA
 5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w 

stopniu bardzo dobrym. 
 5 Zajęcia w wodzie prowadzone są na płytkim akwenie  

w obecności ratownika.

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Termin:
I 26.06 - 08.07.2022  3 570 zł
II 24.07 - 05.08.2022  3 570 zł
IV 07.08 - 19.08.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22
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Frajdzik Stolarz

Art&Craft

10-12 lat    

10-13 lat    

To oferta dla tych, którzy mają przyjemność z  majsterkowania. Stolarz jak wiadomo pracuje głównie w drewnie, jego uwaga skupia 
się na ucinaniu, przybijaniu, skręcaniu i sklejaniu. Nabyte umiejętności na pewno przydadzą się w życiu codziennym. Proponujemy 
sprawdzenie się i spróbowanie swoich sił i umiejętności technicznych. A może z tego urodzi się kiedyś wspaniała pasja? Dzieci podczas 
indywidualnej pracy rozwijają swoją kreatywność. Uczą się konsekwencji          w działaniu i cierpliwości oraz dokładności.

U nas nie ma ocen i krytyki. Program zajęć dostosowujemy do zainteresowań i możliwości uczestników danej grupy. Zależy nam,  aby 
każdy z uczestników mógł odnaleźć się w samodzielnej pracy, zrealizował się twórczo oraz mógł odkryć drzemiący w sobie talent oraz 
potencjał.

Na zajęciach będziemy tworzyć własne małe projekty, obrazy, maskotki, torby, dekoracje do swoich pokoi, pamiątki z wakacji, malować 
najróżniejszymi technikami i na różnych materiałach. Przeniesiemy się w magiczny świat dzieci … Będziemy szyć i tworzyć ozdobną 
biżuterię. Program stworzony z myślą o „małych artystach”, których zainteresowania podążają w kierunku manualnych zdolności. Róż-
norodny wachlarz technik jakie będą wykorzystywane podczas całej kolonii będzie zachętą do kontynuacji najbardziej odpowiedniego 
„stylu” w jakim czuje się uczestnik. Zależy nam aby każdy z uczestników mógł poznać wiele technik pracy artystycznej, zrealizował się 
twórczo, mógł odkryć drzemiący w sobie talent oraz potencjał.

U nas nie ma ocen i krytyki. Program zajęć dostosowujemy do zainteresowań i możliwości danej grupy. Oprócz dbania o dobrą  jakość 
artystyczną, dbamy przede wszystkim o relacje –  rozwijamy współodpowiedzialność, uważność na innych w grupie, empatię, umiejęt-
ności wspólnej pracy i zabawy.

Wszystko po to, aby móc tworzyć zabawki dla siebie lub prezenty 
dla najbliższych. Wspieramy inicjatywę dzieci i ich kreatywność. 
Pomagamy przełożyć pomysły na wyroby z drewna, papieru czy 
innych materiałów.

Program:
 5 wspólne odkrywani tajemnic jakie skrywają w sobie różne 

gatunki drewna
 5 zdobycie wiedzy o narzędziach - dowiemy się do czego 

służy śrubokręt i jakie mamy jego rodzaje i poznamy 
narzędzia do wykonania projektów w drewnie

 5 nauka mierzenia kątów, wykonania prostych cięć, 
 5 nauka wbijania gwoździ i wkręcania śrub
 5 tworzymy własnoręcznie ramki, latawce, lampiony, pudełka 

na skarby czy inne przedmioty codziennego użytku
 5 uczymy się wykorzystywać to co znajdziemy w lesie i co 

stworzyła natura i do naszych indywidualnych projektów
Opiekę nad grupą sprawuje kadra pedagogiczna  
posiadająca praktykę pedagogiczną i przedszkolną.

Program:

MAŁY PROJEKTANT – stwórz samodzielnie zaprojektowaną 
kreację, w której będziesz mógł się zaprezentować podczas arty-
stycznej sesji zdjęciowej
- oryginalna biżuteria zrobiona wg własnego pomysłu 
- zaprojektuj ją sam-torba o jakiej zawsze marzyłeś

DEKORATORIA – Przygoda….z makramą. Ta wyjątkowa de-
koracja ścienna ozdobi Twój mały kącik w domu 
Magnesy na lodówkę, miseczki, doniczki, czyli glina w różnych 
odsłonach.
Poduszki, maskotki, pluszaki- utulanki do snu z Twoich marzeń
Sztuka od kuchni- czyli jak to się robi, jak smakuje i jak dekoruje?
Pamiątka z kolonii, czyli jak zatrzymać lato w butelce?

BLISKO NATURY – „Rzeźbienie” w naturze 
Plenerowe warsztaty plastyczne 
Folklorystyczne wianki, stroiki, sesje zdjęciowe w plenerze

Prowadzący Kajtek Montygierd-Łoyba – Absolutorium na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunek malarstwo i specjalizacja foto-
grafia, studiuje pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Uwielbia majsterkować i pracować głównie w drewnie. To niezwykły mate-
riał, który dzięki swojej organiczności przybliża do natury. Jego zapach i faktura doskonale komponuje się w każdym domu. Uważa , że 
z drewna można wyczarować wszystko czego dusza zapragnie. Na co dzień prowadzi warsztaty fotograficzne alternatywnymi metodami. 
Pasjonat podróży i przygody. Wieloletni wychowawca SAW Frajda.

Termin:
II 10.07 - 22.07.2022 3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

Termin:
IV 07.08 - 19.08.2022 3 480 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5
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Frajdzik Rowerowy

Frajda Rowerowa

9-12 lat    

obóz rowerowy dla młodzieży 13- 15 lat

„Frajdzik Rowerowy” to aktywna i pełna wrażeń kolonia dla najmłodszych uczestników, którzy lubią spędzać czas na świeżym powie-
trzu, a ścieżki rowerowe i leśne są dopełnieniem ciekawych atrakcji i  przygód czyhających na trasie. To świetna wakacyjna propozycja, 
w której łączymy świat zdobywania doświadczeń i sprawności fizycznej.

Podczas codziennych wypraw rowerowych będziemy odkrywać uroki przemieszczania się po nowoutworzonych ścieżkach rowerowych i 
traktach leśnych, podnosząc odporność i zdrowie w cudownych okolicznościach przyrody wokół Zalewu Szczecińskiego. 

Podczas obozu uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się do wyprawy rowerowej, co ze sobą spakować i jak wytyczyć ciekawą trasę.  

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych przewodników rowerowych, organizatorów wypraw rowerowych i animatorów na co 
dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Oferta dla aktywnej młodzieży, która planuje samodzielnie odkrywać bliższy i dalszy świat na rowerze, eksplorując szlaki rowerowe i 
leśne. Podczas codziennych wypraw rowerowych będziemy odkrywać uroki przemieszczania się po nowoutworzonych ścieżkach rowe-
rowych i traktach leśnych, podnosząc naszą odporność i zdrowie w cudownych okolicznościach przyrody wokół Zalewu Szczecińskiego. 
Planujemy wycieczki kilkugodzinne, a także całodniowe, nie zapominając przy tym o letnim wypoczynku nad wodą. Podczas obozu 
uczestnicy dowiedzą się jak zorganizować wyprawę rowerową od początku do końca, co ze sobą spakować i jak wytyczyć ciekawą 
trasę. Idealna propozycja dla miłośników rowerów, przygody, lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu.

Program:
 5 Wycieczki rowerowe min 1 x dziennie
 5 Zabawy rowerowe: slalomy, tory przeszkód
 5 Nauka posługiwania się mapą
 5 Nauka wyznaczania trasy
 5 Bezpieczeństwo na drodze, poznawanie znaków drogowych, 

zasady ruchu drogowego
 5 Podstawowe narzędzia do serwisowania sprzętu + praktyka
 5 Przygotowanie energetycznych przekąsek

Program:
 5 codzienne wyprawy rowerowe min 4 godz., przeplatane 

wyprawami całodziennymi
 5 planowanie trasy i odpowiedniego ekwipunku
 5 bezpieczeństwo na drodze
 5 posługiwanie się mapą
 5 dobór prowiantu, przygotowanie energetycznych przekąsek
 5 serwis roweru i optymalne wyposażenie roweru
 5 poznanie atrakcji turystycznych wokół Zalewu Szczeciń-

skiego

Zapewniamy:
 5 Nowe rowery górskie w rozmiarach dopasowanych  

do potrzeb dzieci  o wzroście od 120 do 185 cm 
Wszystkie rowery na osprzęcie Shimano.  
Rowery dostarcza i serwisuje Decathlon Szczecin.

 5 plecaki na wyjazdy rowerowe
 5 kaski rowerowe

Można przywieźć WŁASNY ROWER MTB, (opcjonalnie trekkingowy 
lub crossowy wraz z zapięciem rowerowym)

Zapewniamy:
 5 Nowe rowery górskie w rozmiarach dopasowanych  

do potrzeb dzieci  o wzroście od 120 do 185 cm 
Wszystkie rowery na osprzęcie Shimano.  
Rowery dostarcza i serwisuje Decathlon Szczecin.

 5 plecaki na wyjazdy rowerowe
 5 uchwyt na rower do telefonu
 5 kaski rowerowe

We własnym zakresie:
latarka, światła do jazdy dziennej i nocnej, telefon komórkowy 
z możliwością zainstalowania aplikacji do jazdy terenowej, 2 
zapasowe indywidualne dętki, mini zestaw naprawczy z łatkami, 
pompka, smar, podstawowe klucze, okulary przeciwsłoneczne i 
ochronne - przeciw owadom.

Pozostałe zajęcia programowe to zdobywanie sprawności i zabawy 
ogólno kolonijne.

W zależności od zainteresowania grupy i warunków pogodowych, 
w trakcie jednego turnusu dzieci zdobywają minimum 4 z nastę-
pujących sprawności:

 5 MĄDRY ROWERZYSTA
 5 KAJAKARZ
 5 KOMANDOS
 5 KUCHARZ
 5 INDIANIN
 5 GEOGRAF
 5 MECHANIK rowerowy
 5 OLIMPIJCZYK

Zajęcia rowerowe poprowadzi: Katarzyna Niedzielska – absolwentka studiów na kierunku Sport; wykwalifikowany przewod-
nik rowerowy, organizatorka wyjazdów rowerowych, autorka książki podróżniczej – „Sakwy Na Obcasach, Babska Rowerowa Wyprawa 
na Krym”. Zawodowo zajmuje się marketingiem sportowym oraz rozwija własna markę sportową.

Zajęcia rowerowe poprowadzi: Katarzyna Niedzielska – absolwentka studiów na kierunku Sport; wykwalifikowany przewod-
nik rowerowy, organizatorka wyjazdów rowerowych, autorka książki podróżniczej – „Sakwy Na Obcasach, Babska Rowerowa Wyprawa 
na Krym”. Zawodowo zajmuje się marketingiem sportowym oraz rozwija własna markę sportową.

Termin:
III 24.07 - 05.08.2022 3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

Termin:
IV 07.08 - 19.08.2022 3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UWAGA
 5 Dzieci muszą posiadać umiejętności jazdy na rowerze 

w stopniu bardzo dobrym

Nowość!

Nowość!
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Termin:
I 26.06 - 08.07.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

Frajda Dance & Fun
10-12 lat

Oferta skierowywana do dzieci i młodzieży lubiących ruch i dobrą zabawę. Program łączący szalone i energetyczne zajęcia rytmiczne, 
taneczne i gimnastyczne. Sprawdź się i zobacz czy taniec to jest właśnie TO !

Cele:
5 kreatywna zabawa ruchem i ciałem
5 zwiększenie świadomości własnego ciała, ogólnej sprawności 

i kondycji fizycznej
5 pobudzenie kreatywności podczas pracy metodą teatru cieni 

oraz tworzenia własnych układów tanecznych
5 integracja
5 dobra zabawa

W programie:
 5 poznanie technik tanecznych takich jak: taniec nowoczesny, 

ZUMBA, elementy hip-hopu
 5 doskonalenie umiejętności tanecznych
 5 praca z teatrem cieni
 5 tworzenie układów tanecznych
 5 pokazy taneczne
 5 3h zajęć tanecznych z instruktorem

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Termin:
III 24.07 - 05.08.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

Taniec współczesny & Deska
13-17 lat
Oferta stworzona z myślą o osobach lubiących spędzać zarówno czas na sali tanecznej, jak i na wodzie. Dla wszystkich, którzy czerpią 
przyjemność i radość z tańca i chcieliby rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku. Warsztaty taneczne pozwolą odkryć tajniki tańca 
współczesnego, a także zwiększyć świadomość własnego ciała. Zwieńczeniem pracy będzie pokaz taneczny dla całej kolonii.

SZKOLENIE WINDSURFINGOWE:
 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 żeglowanie kursami
 5 1,5h zajęć z instruktorem

Uwaga!!! Uczestnik musi posiadać umiejętności  
pływackie w stopniu bardzo dobrym

W programie:
 5 zajęcia warsztatowe z zawodowym tancerzem i chore-

ografem
 5 improwizacja, ćwiczenia z ciężarem ciała, grawitacją i 

oddechem
 5 tworzenie choreografii
 5 ćwiczenia na izolacje w ciele, swingi

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Zajęcia rowerowe poprowadzi: Katarzyna Niedzielska – absolwentka studiów na kierunku Sport; wykwalifikowany przewod-
nik rowerowy, organizatorka wyjazdów rowerowych, autorka książki podróżniczej – „Sakwy Na Obcasach, Babska Rowerowa Wyprawa 
na Krym”. Zawodowo zajmuje się marketingiem sportowym oraz rozwija własna markę sportową.

Zajęcia rowerowe poprowadzi: Eliza Hołubowska - zawodowy tancerz, instruktor tańca współczesnego, choreograf, od 16 
instruktor i choreograf Teatru Tańca EGO VU w Gryfinie, współpracuje z teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt i Ośrodkiem Działań 
Twórczych Schloss Broellin w Niemczech, mgr animacji społeczno-kulturalnej, wykładowca Zespołu Szkół Artystycznych TOP-ART oraz 
Podyplomowych Studiów Pedagogika Tańca, juror i instruktor na festiwalach tanecznych.
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Wiatr i Woda  
deska-SUP-żagle–kajak
11-13 lat
Oferta skierowana do wszystkich aktywnych, lubiących wodę dzieci zainteresowanych sportami wodnymi. Stworzyliśmy nową ofertę 
letnią dającą możliwość skorzystania z nauki windsurfingu i żeglarstwa, SUP’a (Stand Up Paddle) oraz kajaku.

Dlaczego wiatr i woda? Bo to one królują na obozie.

Nasi instruktorzy dadzą uczestnikom możliwość  poznania obu sportów i spróbowania swoich sił w sportach wodnych. Po dwutygodnio-
wym turnusie dzieci będą miały poczucie zdobycia nowych umiejętności i przygody, a w przyszłości chętnie  kontynuowały sporty wodne.  
Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu ENERGY SPORT oraz żeglarzy, dla których praca 
jest pasją i wiąże się z zamiłowaniem do wody oraz pracą z młodzieżą.

Zajęcia programowe z instruktorem odbywają się 2 x dziennie po 1,5h

Deska:
Posiadamy szeroki wybór desek i pędników o powierzchni  
od 1,5 m2 do 7,5 m2. Sprzęt jest dobierany do warunków  
wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych uczestników. 
Pracujemy na sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails, 
Naish, Exocet.

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska, 
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.    
Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we  
własnym zakresie 

Program :
Program dostosowany do stopnia zaawansowania uczestników

 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 budowa sprzętu i nauka taklowania
 5 teoria i technika żeglowania
 5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
 5 żeglowanie kursami - bajdewind, półwiatr, baksztag, 

fordewind
 5 zwrot na wiatr
 5 zwrot z wiatrem
 5 stawianie bandery i wybijanie szklanek 
 5 wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich  
 5 poznanie kilku szant morskich,
 5 poznanie i nadawanie sygnału  SOS
 5 wprowadzenie w tajniki żeglarskiego języka
 5 rysowanie i orientowanie róży wiatrów
 5 rejs żaglówką oraz noc pod namiotami - w zależności od 

warunków pogodowych
 5 nauka alfabetu Morse’a

Zajęcia specjalistyczne z instruktorem 2 x dziennie – w zależności 
od warunków pogodowych 

Żagle  
Do dyspozycji uczestników są jednoosobowe łódki typu OPTYMIST 
oraz siedmiometrowe dwumasztowe łodzie żaglowe typu SZÓSTKI. 
Zajęcia w naszej żeglarskiej akademii są doskonałym wstępem do 
dalszej żeglarskiej przygody. Program uzupełniony jest niezbędną 
teorią potrzebną do żeglowania.  

Zapewniamy:  
Podręczniki o tematyce żeglarskiej, a także salkę żeglarską.    
Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowa-
nie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów.   

Cele obozu:
 5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce 

windsurfingowej i łódkach typu Optymist, na SUPie oraz 
w kajaki. 

 5 uzyskanie umiejętności i wiedzy żeglarskiej
 5 wzbudzenie pasji do aktywnych form spędzenia wolnego 

czasu
 5 kształtowanie umiejętności miękkich tj:  samodzielność 

i odpowiedzialność, odwaga,, zdolność podejmowania 
decyzji, szacunek dla przyrody, gotowość pomocy słabszym, 
współpraca

UWAGA
 5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w stopniu 

bardzo dobrym!

Termin:
II 10.07 - 22.07.2022  3 570 zł
III 24.07 - 05.08.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5



14

W
IN

D
SU

RF
IN

G
-D

ES
KA

 N
A 

KO
N

IE
C

  L
AT

A
WINDSURFING

WINDSURFING -
deska na koniec lata
11-17  lat 
Obóz polecamy szczególnie tym, którzy czują windsurfingowy klimat, lubią plaże i słońce oraz odpowiada im formuła ambitnego  
szkolenia i dobrej zabawy..

Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu ENERGY SPORT, zapalonych  windsurferów.  
Na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Cele szkolenia:
 5 efektywne i bezpieczne nauczanie żeglowania na desce  

z żaglem
 5 uzyskanie umiejętności i wiedzy żeglarskiej
 5 nauczanie trików windsurfingowych
 5 integracja
 5 dobra zabawa
 5 kształtowanie umiejętności tj: odwaga, zdolność podejmo-

wania decyzji, szacunek dla przyrody, gotowość pomocy 
innym, współpraca w zespole

Sprzęt: 
Posiadamy szeroki wybór desek i pędników o powierzchni  
od 1,5 m2 do 7,5 m2. Sprzęt jest dobierany do warunków  
wietrznych, etapów szkolenia i warunków fizycznych  
uczestników.  Posiadamy również tzw. TRENAŻERA, czyli  
urządzenie do nauki pływania „na sucho” dla początkujących. 
Pracujemy na sprzęcie renomowanych producentów Ezzy Sails, 
Naish, Exocet. 

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska, 
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.

Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we  
własnym zakresie

Program szkoleniowy dostosowany do stopnia zaawansowania:

Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowa-
nie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów. 

Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.

Grupa I - skierowana do osób stawiających pierwsze 
kroki na desce z żaglem. 
Zakres szkolenia:

 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie 
 5 budowa sprzętu i nauka taklowania
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
 5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
 5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag, 

fordewind
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 uproszczony zwrot z wiatrem
 5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie 

Grupa II - skierowana do osób mających kontakt z wind-
surfingiem i chcących doskonalić zdobyte umiejętności.

Celem szkolenia jest opanowanie elementów żeglowania w trape-
zie i ślizgów na halsie.

Zakres szkolenia:
 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 budowa sprzętu i nauka talkowania
 5 teoria i praktyka żeglowania
 5 ster w różnych kursach wiatrowych
 5 start z plaży
 5 elementy przyspieszające żeglowanie
 5 żeglowanie w trapezie
 5 żeglowanie w strapach
 5 żeglowanie w ślizgu na halsie
 5 zwrot z wiatrem
 5 zwrot na wiatr
 5 stop hals
 5 zajęcia specjalistyczne z instruktorem – 3h dziennie 

UWAGA
 5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania w stopniu 

bardzo dobrym!

Termin:
I 26.06 - 08.07.2022  3 770 zł
II 10.07 - 22.07.2022  3 770 zł
III 26.07 - 07.08.2022  3 770 zł
V 21.08 - 28.08.2022  2 260 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5
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WINDSURFING 
Bushcraft & Zero Waste
12-17  lat 
Oferta polecana szczególnie tym, którzy nastawieni są na bliskość z naturą oraz działania grupowe.   

Bushcraft to nauka przyjemnego i bezpiecznego obozowania w kontakcie z naturą. Umiejętność przygotowania ciepłego posiłku, 
rozpalenia ogniska, gdy pada deszcz, zbudowania wygodnego schronienia, a przede wszystkim spędzenia przyjemnego czasu w naturze. 
Bushcraft daje dużo radości i pozytywnej energii, uczy zaradności oraz ma pozytywny wpływ na człowieka.

Zero waste to w dosłownym tłumaczeniu zero śmieci czyli życie bez generowania odpadów. Chodzi o to by rezygno-
wać z rzeczy, których nie potrzebujemy, minimalizować ilość zakupów, używać ponownie i przetwarzać z pozoru już 
bezużyteczne przedmioty, kompostować to co się da. 

Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu ENERGY SPORT, zapalonych  windsurferów. Na co 
dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W programie:
 5 zajęcia windsurfingowe 1x 1,5h dziennie
 5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego 

trybu życia podczas zajęć leśnych 
 5 integracja grupowa 
 5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania 

czasu wolnego 
 5 dobra zabawa 
 5 świadome dbanie o środowisko
 5 budowanie schronienia w lesie i obozownictwo
 5  techniki rozpalania ognia 
 5 dzika kuchnia, czyli przygotowywanie posiłku przy użyciu 

minimum narzędzi i sprzętu 
 5 wyznaczanie stron świata /w programie dwa noclegi poza 

Ośrodkiem/
 5 produkcja własnych ekologicznych detergentów 
 5 przywracanie życia zużytym sprzętom
 5 dwa noclegi poza Ośrodkiem

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska, 
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.

Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we  
własnym zakresie

Program szkoleniowy dostosowany do stopnia zaawansowania:

Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowa-
nie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów. 

Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.

Grupa I - skierowana do osób stawiających pierwsze 
kroki na desce z żaglem. 
Zakres szkolenia:

 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie 
 5 budowa sprzętu i nauka taklowania
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
 5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
 5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag, 

fordewind
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 uproszczony zwrot z wiatrem

Grupa II - skierowana do osób mających kontakt z wind-
surfingiem i chcących doskonalić zdobyte umiejętności.

Celem szkolenia jest opanowanie elementów żeglowania w trape-
zie i ślizgów na halsie.

Zakres szkolenia:
 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 budowa sprzętu i nauka talkowania
 5 teoria i praktyka żeglowania
 5 ster w różnych kursach wiatrowych
 5 start z plaży
 5 elementy przyspieszające żeglowanie
 5 żeglowanie w trapezie
 5 żeglowanie w strapach
 5 żeglowanie w ślizgu na halsie
 5 zwrot z wiatrem
 5 zwrot na wiatr
 5 stop hals

UWAGA
 5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania  

w stopniu bardzo dobrym!
 5 Potrzebne będą: śpiwór, karimata, latarka  

lub czołówka i mały plecak

Termin:
III 24.07 - 05.08.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5
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WINDSURFING 
Bushcraft - Gry terenowe
13-17  lat 
Oferta polecana szczególnie tym, którzy nastawieni są na bliskość z naturą oraz działania grupowe.   

Bushcraft to nauka przyjemnego i bezpiecznego obozowania w kontakcie z naturą. Umiejętność przygotowania ciepłego posiłku, 
rozpalenia ogniska, gdy pada deszcz, zbudowania wygodnego schronienia, a przede wszystkim spędzenia przyjemnego czasu w naturze. 
Bushcraft daje dużo radości i pozytywnej energii, uczy zaradności oraz ma pozytywny wpływ na człowieka.
Zajęcia na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów windsurfingu ENERGY SPORT, zapalonych  windsurferów. Na co 
dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W programie:
 5 zajęcia windsurfingowe 1x 1,5h dziennie
 5 tworzenie autorskich gier planszowych i terenowych 
 5 zdobywanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego 

trybu życia podczas zajęć leśnych 
 5 integracja grupowa 
 5 wypracowanie potrzeby twórczego i aktywnego spędzania 

czasu wolnego 
 5 dobra zabawa 
 5 świadome dbanie o środowisko
 5 budowanie schronienia w lesie i obozownictwo
 5 techniki rozpalania ognia 
 5 dzika kuchnia, czyli przygotowywanie posiłku przy użyciu 

minimum narzędzi i sprzętu 
 5 wyznaczanie stron świata /w programie dwa noclegi poza 

Ośrodkiem/
 5 dwa noclegi poza Ośrodkiem

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczną naukę: deska, 
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.

Obuwie do pływania lub tenisówki z gumową podeszwą we  
własnym zakresie

Program szkoleniowy dostosowany do stopnia zaawansowania:

Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowa-
nie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów. 

Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.

Grupa I - skierowana do osób stawiających pierwsze 
kroki na desce z żaglem. 
Zakres szkolenia:

 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie 
 5 budowa sprzętu i nauka taklowania
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku
 5 sterowanie-ostrzenie i odpadanie
 5 żeglowanie kursami-bajdewind, półwiatr, baksztag, 

fordewind
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 uproszczony zwrot z wiatrem

Grupa II - skierowana do osób mających kontakt z wind-
surfingiem i chcących doskonalić zdobyte umiejętności.

Celem szkolenia jest opanowanie elementów żeglowania w trape-
zie i ślizgów na halsie.

Zakres szkolenia:
 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 budowa sprzętu i nauka talkowania
 5 teoria i praktyka żeglowania
 5 ster w różnych kursach wiatrowych
 5 start z plaży
 5 elementy przyspieszające żeglowanie
 5 żeglowanie w trapezie
 5 żeglowanie w strapach
 5 żeglowanie w ślizgu na halsie
 5 zwrot z wiatrem
 5 zwrot na wiatr
 5 stop hals

UWAGA
 5 Dzieci muszą posiadać umiejętności pływania  

w stopniu bardzo dobrym!
 5 Potrzebne będą: śpiwór, karimata, latarka  

lub czołówka i mały plecak

Termin:
IV 07.08 - 19.08.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5
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WINDSURFING 
z Kamilem żonglerem
11-17  lat 
Oferta  skierowana do młodzieży, która czuje windsurfingowy klimat, osób ciekawych nowych przeżyć i doświadczeń  oraz chcących się  
zmierzyć z wyzwaniami np. podczas jazdy monocyklem. Połączenie pasji do windsurfingu oraz ogrom nowości jakie szykują się podczas 
zajęć z Kamilem to gwarancja dobrej zabawy i frajdowej energii! Poza tym zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, mnóstwo 
ciekawych wyzwań i niesamowitych wrażeń.

Prowadzący grupę:
Kamil Malecki – właściciel firmy Kamil Żongler, performer ogniowy, żongler, klaun, edukator cyrkowy i teatralny. Związany z peda-
gogiką cyrkową oraz sztuką ogniową. Trener żonglerki oraz klaunady. Twórca spektakli oraz działacz kulturowy na terenie Pomorza 
Zachodniego. Stypendysta Ministra Kultury z 2019 roku oraz uczestnik projektu „Teatr Sztuka Społeczna” wspierająca liderów i eduka-
torów teatralnych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem kulturowym. Aktualnie związany z DK 13 Muz w Szczecinie, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Stepnicy oraz Fundacją Antygrawitacją.

W programie:

ZAJĘCIA ZRĘCZNOŚCIOWE 

 5 ćwiczenia z piłkami żonglerskimi
 5 taśmy slack line do chodzenia
 5 nauka chodzenia na szczudłach i in.

Zapewniamy rekwizyty warsztatowe: pojki, diabolo, kule 
treningowe do żonglerki, maczugi do żonglerki, taśmy slack line, 
szczudła, monocykle.

SZKOLENIE WINDSURFINGOWE:

 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 żeglowanie kursami
 5 1,5h zajęć z instruktorem

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczna naukę: deska, 
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.

Obuwie do pływania we własnym zakresie.

Program szkoleniowy dostosowany jest do stopnia  
zaawansowania.

Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowa-
nie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów.

Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.

UWAGA
 5 Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności pływania 

w stopniu bardzo dobrym

Termin:
I 26.06 - 08.07.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5
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WINDSURFING 
z kursem motorowodnym
14-17  lat 
Oferta skierowana do młodzieży, którzy oprócz windsurfingu, chcieliby spróbować swoich sił na skuterach wodnych oraz łodziach 
motorowodnych. W ramach programu proponujemy szkolenie teoretyczne i praktyczne na kursie motorowodnym wraz z możliwością 
zdania egzaminu państwowego na patent motorowodny.

Położenie Ośrodka Frajda nad brzegami Zalewu Szczecińskiego daje możliwość omówienia i przećwiczenia w praktyce wszystkich te-
matów teoretycznych takich jak znaki żeglugowe, brzegowe, znaki kardynalne, oznaczenia wodne, oznaczenia jednostek pływających 
w dzień i w nocy.

Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia, staży, certyfikatów. Zapraszamy każdego, kto chce spróbować swoich sił na łodziach 
motorowych lub skuterach wodnych.

Egzamin nie jest obowiązkowy.

W programie:
 5  intensywne szkolenie z doświadczonym instruktorem 

nastawiony głównie na praktykę,
 5 nauka sprawnego i bezpiecznego pływania łodzią typu RIB 

z silnikiem YAMAHA 50 kM, z zastosowaniem przepisów,
 5 trenowanie podejścia i odejścia od pomostu,
 5 nauka wejścia w ślizg,
 5 sprawne manewrowanie łodzią motorową,
 5 nauka pływania na skuterze wodnym,
 5 prawo drogi w praktyce – spotkanie z innym jachtem moto-

rowym, jachtem żaglowym, windsurferem, kajakiem itp.,
 5 praca z cumami, odbijaczami, prace bosmańskie,
 5 podstawy ratownictwa,
 5 materiały szkoleniowe,
 5 wiedza praktyczna nt. możliwości wykorzystania patentu 

motorowodnego w celach turystycznych

Wymagania:
 5  ukończone 14 lat  (za zgodą rodziców)

Uprawnienia:
 5 dla 14 -16 lat prowadzenie łodzi motorowych i skuterów do 

mocy silnika 60KW,
 5 powyżej 16 lat - prowadzenie łodzi motorowych i skuterów 

powyżej 60KW,
 5 długość kadłuba jednostek pływających do 12 m,
 5 do 12 osób na pokładzie,
 5 do 2 Mm po wodach morskich,
 5 po śródlądziu bez ograniczeń

SZKOLENIE WINDSURFINGOWE:
 5 zasady bezpieczeństwa na wodzie
 5 teoria i technika żeglowania
 5 start z półwiatru
 5 sterowanie deską
 5 uproszczony zwrot na wiatr
 5 żeglowanie kursami
 5 1,5h zajęć z instruktorem

Prowadzący kurs motorowodny:
Jakub Parobczy- właściciel firmy RESCUE PLANET, organizator szkoleń i egzaminów na uprawnienia motorowodne (patenty i licencje),  
instruktor WOPR, instruktor ratownictwa wodnego, instruktor i egzaminator Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

UWAGA
 5 Każdy uczestnik musi posiadać umiejętności pływania 

w stopniu bardzo dobrym

Termin:
II 10.07 - 22.07.2022  3 570 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

Zapewniamy:
Komplet pozwalający na swobodną i bezpieczna naukę: deska, 
pędnik, trapez, pianka docieplająca, kamizelka asekuracyjna.

Obuwie do pływania we własnym zakresie.

Program szkoleniowy dostosowany jest do stopnia  
zaawansowania.

Aby zapewnić efektywny system nauki, prowadzimy monitorowa-
nie zajęć w celu omówienia i korygowania błędów.

Zapewniamy ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń.
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Frajda konna
 9-16 lat
Obóz konny dla miłośników jazdy konnej, zarówno dla osób mających doświadczenie w jeździe konnej jak i dla początkujących małych 
„koniarzy”. Aby zwiększyć efektywność nauki jazdy konnej turnusy rozłożone są według poziomu umiejętności uczestników. Oczywiście 
w rekrutacji brany jest również pod uwagę aspekt koleżeński.

Nasze konie to hucuły – ( do 140 cm w kłębie), wyjątkowo spokojne i zrównoważone, sprowadzone z beskidzkich połonin. Bardzo 
inteligentne i odważne w terenie, przez co idealnie nadają się do nauki jazdy konnej, jak również doskonalenia zdobytych umiejętności 
jeździeckich. Nasze konie przebywają cały rok na pastwisku, tak więc są wybiegane, zdrowe i chętne do współpracy z człowiekiem.

Zajęcia z jazdy konnej prowadzą doświadczeni instruktorzy jazdy konnej.

Cele obozu:
 5 nauka jazdy konnej, 
 5 wyrobienie umiejętności współpracy zarówno między 

uczestnikami, jak również między jeźdźcem  
a wierzchowcem 

 5 rozwijanie samodzielności podczas prac pielęgnacyjnych 
przy zwierzęciu

 5 rozwijanie odpowiedzialności za siebie oraz za pozostałych 
uczestników obozu  

 5 rozwijanie poczucia bezpieczeństwa w relacji  
zwierzę-człowiek

 5 dobra zabawa
 5 zaszczepienie pasji

Program obozu:
Program obozu dostosowany jest do stopnia zaawansowania 
uczestników. Zajęcia z instruktorem jazdy konnej odbywają się 
minimum 1 godzinę dziennie lub dla początkujących 2 razy dzien-
nie po 25 minut.

Zajęcia teoretyczne obejmują:
 5 zasady bezpieczeństwa w stajni i poruszania się w obecności 

koni
 5 budowę siodła i ogłowia, sprzęt jeździecki
 5 podstawy anatomii i fizjologii konia
 5 odmiany koni, rasy, maści
 5 ocenę pokroju konia
 5 choroby, schorzenia, urazy u koni
 5 konkurencje jeździeckie
 5 podstawy psychologii konia
 5 jeździectwo naturalne, zabawy z koniem
 5 podstawy pielęgnacji i żywienia koni
 5 książki i filmy o tematyce końskiej
 5 prezentacje multimedialne

Zajęcia praktyczne obejmują:
 5 zajęcia na bezpiecznie zbudowanym lonżowniku, na 

ujeżdżalni i terenie
 5 jazdy indywidualne i grupowe dla obu grup, w siodle i na 

oklep
 5 nauka czyszczenia, kiełznania, siodłania koni
 5 pielęgnacja, karmienie, pojenie, wyprowadzanie koni na 

pastwisko
 5 nauka bezpiecznego poruszania się w stajni 
 5 pławienie koni w płytkim akwenie Zalewu Szczecińskiego

Termin:
I 26.06 - 08.07.2022  3 770 zł
II 10.07 - 22.07.2022  3 770 zł
III 26.07 - 07.08.2022  3 770 zł
IV 07.08 - 19.08.2022  3 770 zł
V 21.08 - 28.08.2022  2 260 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5
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Termin:
IV 07.08 - 19.08.2022  3 480 zł
ZNIŻKI na str. 22

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OFERT str. 4-5

UKULELE
12-17  lat
Cały turnus przygody z tym małym, przyjaznym instrumentem, który latem możemy spakować w każdy plecak i zabrać ze sobą  
w podróż! Na warsztatach pokażemy jak budować zarówno energiczny i efektowny akompaniament towarzyszący wspólnym śpiewom 
przy ognisku, jak i błyskotliwą solową partię instrumentalną. Program warsztatów obejmuje również codzienne próby UkuBigband’u, 
oraz koncert finałowy wykonany w połączeniu sił wszystkich chętnych uczestników KOLONII. Poziom materiału będzie dostosowany do 
wieku i poziomu zgłoszonych uczestników.

Instruktorem będzie Bartłomiej Orłowski - absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie (specjalność: edukacja muzyczna). Gitarzysta  
szczecińskiej grupy CHORZY. Nauczyciel, założyciel szkoły Akukulele.pl, propagator edukacji wolnościowej, ukista z zamiłowania.  
Współtwórca, kompozytor, wykonawca live-performance. Samozwańczy realizator dźwięku, muzyk sesyjny, producent wielu  
wydawnictw dźwiękowych. W wolnych chwilach - paralotniarz.

W programie:
 5 pierwsze dźwięki spod małej ręki – poznajemy instrument
 5 hasztag czy krzyżyk? - zasady muzyki w małym lewym 

palcu 
 5 ćwiczenia w oparciu o melodie tradycyjne 
 5 w kupie siła czyli znane piosenki wykonywane gromadnie 
 5 alternatywne machania prawej łapki w połączeniu ze 

śpiewem - czyli droga do doskonałej koordynacji 
 5 wirtuoz na luzie - czyli jak zabłysnąć przy ognisku 
 5 UkuBigband - granie zespołowe 
 5 nauka gry i śpiewu najpopularniejszych przebojów na 

ukulele

Spotkania:
 5 przedpołudniowe – 1,5 h
 5 popołudniowe – 1,5 h
 5 ewentualnie jeszcze jedno max - wieczór – 0,5h 

Oferta dla osób w wieku 12 – 17 lat -  początkujących  
lub / i początkujących +. 

Zapewniamy instrumenty dla uczestników, ale również można 
zabrać swoje. 
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LATARNIK KOPICE

Przewozy turystów i rowerzystów motorowym katamaranem

pasażerskim o małym zanurzeniu, co pozwala dopływać do brzegu i

oglądać urokliwe zakątki Zalewu. Zabieramy do 9-ciu pasażerów lub 6-

ciu rowerzystów ze sprzętem. Przeprawa jest elementem szlaku

rowerowego Wokół Zalewu Szczecińskiego. 

WWW.LATARNIK-KOPICE.PL
BIURO@LATARNIK-KOPICE.PL 
+48 693 06 07 12



22

SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU „FRAJDA”
Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Zachodniopomorskiego – pozycja nr Z-012/03/04 
Polisa ubezpieczeniowa Signal Iduna M 519812 i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

ZNIŻKA ZA WCZEŚNIEJSZĄ WPŁATĘ OBOWIĄZUJE jeżeli uregulowali Państwo całkowity koszt za imprezę najpóźniej do: 
31 maja 2022 – uczestnicy I, IB, II, III turnusu  30 czerwca 2022 – uczestnicy IV, IVA, IVB, V turnus
ZNIŻKA RODZINNA DOTYCZY CZŁONKÓW JEDNEJ RODZINY / BRAT, SIOSTRA, DZIECI WYCHOWUJĄCE SIĘ W JEDNEJ RODZINIE /
ZNIŻKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW DOTYCZY OSÓB , KTÓRE KORZYSTAŁY CHOCIAŻ RAZ Z OFERT FRAJDY 
ZNIŻKA MULTI OBOWIĄZUJE PRZY DEKLARACJI NA POBYT WIĘCEJ NIŻ NA JEDEN TURNUS /DOTYCZY JEDNEGO UCZESNIKA/
UWAGI ! ZNIŻKI NIE SUMUJĄ SIĘ

OFERTA LETNIA 2022

ZAPISY I INFORMACJE:  www.frajda.com.pl
tel +48 91 4188 381 (codziennie od 9-17) lub przez stronę intrnetową

GRUPY WIEK TURNUSY Ilość 
dni CENY

CENA
po zniżce za 
wcześniejszą 

wpłatę

CENA
po zniżce
dla stałych 
klientów

CENA 
po zniżce 
rodzinnej

CENA
przy rezerwacji 

dwóch lub więcej 
turnusów /dot. 

jednego uczestnika/

Mini Frajdzik 6 lat IB 03-08.07.2022 5 1 560 zł 1 500 zł 1 510 zł 1 490 zł x

Frajdzik Stolarz 10-12 lat II 10.07-22.07.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Frajdzik Leśny
Dzikie Wakacje 7-9 lat II 10.07-22.07.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Frajdzik
Poznaje Świat 7-10 lat

 I 26.06 - 08.07.2022
II 10.07 - 22.07.2022
III 24.07 - 05.08.2022

12 3 490 zł 3 360 zł 3 390 zł 3 380 zł 3 130 zł

Frajdzik
Poznaje Świat 7-10 lat IVA 07.08 - 13.08.2022

IVB 13.08 - 19.08.2022 6 1 760 zł 1 700 zł 1 710 zł 1 690 zł x

Frajdzik
Poznaje Świat 7-10 lat V 21.08 - 28.08.2022 7 2 060 zł 2 000 zł 2 010 zł 1 990 zł x

Frajdzik Surfer 9-11 lat
I 26.06 - 08.07.2022

III 24.07 - 05.08.2022
IV 07.08 - 19.08.2022

12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

NOWOŚĆ !
Frajdzik Rowerowy 9-12 lat III 24.07 - 05.08.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

NOWOŚĆ !
Frajda Rowerowa 13-15 lat IV 07.08 - 19.08.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Art&Craft 10-13 lat IV 07.08 - 19.08.2022 12 3 480 zł 3 350 zł 3 380 zł 3 370 zł 3 250 zł

Wiatr i Woda 11-13 lat II 10.07 - 22.07.2022
III 24.07 - 05.08.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

NOWOŚĆ !
Windsurfing
z Kamilem żonglerem

11-17 lat I 26.06 - 08.07.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Windsurfing 11-17 lat
I 26.06 - 08.07.2022
II 10.07 - 22.07.2022
III 24.07 - 05.08.2022

12 3 770 zł 3 640 zł 3 670 zł 3 660 zł 3 640 zł

Windsurfing
Na koniec lata 11-17 lat V 21.08 - 28.08.2022 7 2 260 zł 2 200 zł 2 210 zł 2 190 zł x

Windsurfing - Bushcraft 
& Zero Waste 12-17 lat III 24.07 - 05.08.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Windsurfing - Bushcraft 
Gry terenowe 12-17 lat IV 07.08-19.08.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

NOWOŚĆ !
Windsurfing z kursem 
motorowodnym

14-17 lat II 10.07-22.07.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Ukulele 12-17 lat IV 07.08 - 19.08.2022 12 3 480 zł 3 350 zł 3 380 zł 3 370 zł 3 250 zł

Frajda Dance &Fun 10-12 lat I 26.06 - 08.07.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Taniec współczesny 
& Deska 13-17 lat III 24.07 - 05.08.2022 12 3 570 zł 3 440 zł 3 470 zł 3 460 zł 3 340 zł

Frajda konna 9-11 lat
I 26.06 - 08.07.2022
II 10.07 - 22.07.2022
IV 07.08 - 19.08.2022

12 3 770 zł 3 640 zł 3 670 zł 3 660 zł 3 540 zł

Frajda konna 12-16 lat III 24.07 - 05.08.2022 12 3 770 zł 3 640 zł 3 670 zł 3 660 zł 3 540 zł

Frajda konna 9-16 lat V 21.08 - 28.08.2022 7 2 260 zł 2 200 zł 2 210 zł 2 190 zł x
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LATARNIK KOPICE

Na rozległym ogrodzonym terenie znajdują się komfortowe, całoroczne

domki oraz camping. Na parterze domków wygodny salon z otwartą

kuchnią i łazienką oraz wyjściem na duży taras. Na piętrze dwie

sypialnie, jedna z obszernym balkonem z widokiem na Zalew

Szczeciński. Domek może pomieścić 6-8 osób. Duża działka wyposażona

w plac zabaw zapewnia swobodę, a także bezpieczeństwo pobytu

szczególnie dla rodzin z dziećmi. 

 

WWW.LATARNIK-KOPICE.PL
BIURO@LATARNIK-KOPICE.PL 
+48 693 06 07 12
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Pomorska Korba 
21-24.04.2022
Frajda, Czarnocin

4-dniowy wyjazd, łączący wycieczki
rowerowe, zwiedzanie, spędzanie
czasu przy ognisku i jogę.

PARTNERZY

Highway To Hel
13-19.06.2022
Ko łobrzeg - Hel

Pokonajmy najpiękniejszy szlak
rowerowy w Polsce - EuroVelo 10!
Zapewniamy transport bagaży oraz
noclegi w hotelach / wysokiej klasy
ośrodkach wypoczynkowych.

KONTAKT

www.velodream-shop.pl
biuro.velodream@gmail.com

+48 533 826 304


