
 

Kolonia letnia w Międzyzdrojach 
 Ośrodek Kolonijny „Delfin” 

termin 27 czerwca do 10 lipca 2016 r. 
 

Koszt kolonii 1 250 zł 
 

  Organizator – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w 
Oleśnicy 

Przyjmujemy zapisy na kolonie dzieci  
w wieku od 7 do 15 lat. 

Ilość miejsc ograniczona (35 uczestników tj. 2 grupy) 
 
 
Wychowawcy: 
Anita Tomala-Najmrodzka – grupa starsza 

            Jolanta Potępa - grupa młodsza 
Kierownik kolonii: Mirosława Psujek 

 
Zapewniamy : 

  pokoje 3, 4 i 5 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym w 
ośrodku wczasowo-kolonijnym „Delfin” ( do morza – ok. 150 m)  

 3 posiłki dziennie + podwieczorek  
 ciekawy program i opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 

i ratownika 
 opiekę lekarską  
 dojazd do Międzyzdrojów – z Wrocławia Intercity PKP  

 
  

Informacja o kolonii: tel. (0-71) 314-01-72, tel. kom. 500 579 177 
 lub www.pceik.pl  

 
 

PROGRAM 
I. PLAŻOWANIE I KĄPIEL W MORZU  
Pobyt na plaży oraz kąpiele w morzu (codziennie, rano i po południu), tylko przy sprzyjającej aurze  

- z wyjątkiem dni z wycieczkami całodniowymi i pieszymi, objętymi programem. 
Plażowanie i kąpiel w morzu odbywać się będą tylko pod opieką kadry i wykwalifikowanego ratownika. 

Odległość plaży od ośrodka - 150 m. 
II. WYCIECZKI PIESZE 

1. 1-2 godzinne spacery; okoliczne lasy, rezerwaty. Pragniemy pokazać dzieciom piękno przyrody, 
wspaniałe krajobrazy Pomorza, zapoznać z miejscową kulturą, uczulić na potrzebę ochrony 
środowiska 

2. Rezerwat żubrów 
3. Zwiedzanie nadbrzeżnego klifu 

III. WYCIECZKA AUTOKAROWE 
W programie:  

1. Wycieczka autokarowa do Wolina, 
a)  zwiedzanie archeologiczno-przyrodniczego Wolina-Jomsburga: 
b) 4 godzinny pobyt w wczesnośredniowiecznym Skansenie Wikingów 

http://www.pceik.pl/


 

 Pokazy i nauka dawnych rzemiosł – warsztaty tematyczne 

 Gry i zabawy historyczne, bitwa na miecze w strojach średniowiecznych  

 Poczęstunek Wikinga (podpłomyk, chleb ze smalcem, herbata ziołowa) 

 Ognisko z kiełbaskami 
IV. IMPREZY I KONKURSY  

Codziennie – po południu i wieczorem  
(przy dobrej pogodzie i z wyjątkiem dni z wycieczkami autokarowymi)  

W razie deszczowej pogody – możliwość korzystania z zajęć organizowanych w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. 

Udział w Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.  
 

 

1. Konkurs czystości dla poszczególnych pokoi 

2. Konkurs plastyczny na „Logo pokoju”. 

3. Konkurs na najzabawniejszą nazwę grupy  

4. Konkurs plastyczny: „Najciekawszy dzień na kolonii” 

5. Konkurs plastyczny: „Narysuj, co widziałeś w rezerwacie” 

6. Konkurs plastyczny: „Mój wychowawca” 

7. Budowa zamków z piasku na plaży. 
V. SPORT 

1. Rozgrywki sportowe: piłka ręczna, siatkowa, piłka nożna na stadionie miejskim w 
Międzyzdrojach. 

2. Mistrzostwa kolonijne w piłkę plażową. 

 


