
 

Kolonia dla dzieci w wieku od 8-16 lat w Ośrodku Wczasowym Stilo w Międzyzdrojach. 
termin:  28.06.2020 do - 08.07.2020 r. 

Adres ośrodka: 
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stilo", 72-500 Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 78,  

www.miedzyzdroje-stilo.pl  
Koszt kolonii 1650,00 

Organizatorem kolonii w Międzyzdrojach jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 
Zatrudniona kadra (wychowawcy i kierownik kolonii) posiadają kwalifikacje pedagogiczne                  
oraz wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi.  
Ośrodek „Stilo” położony jest ok. 50 m. od morza przy zejściu na plażę. Na terenie ośrodka znajduje 
się basen, z którego można korzystać po zejściu z plaży oraz boiska do gry w piłkę nożną i piłkę 
siatkową.  
      W cenie kolonii 

1. Wycieczka autokarowa do Wolina:  pobyt w wczesnośredniowiecznym Skansenie 
Wikingów, 

 pokazy i nauka dawnych rzemiosł – warsztaty tematyczne, 

 gry i zabawy historyczne (bitwa na miecze w strojach średniowiecznych, strzelanie 
ze średniowiecznego łuku),  

 poczęstunek Wikinga (podpłomyk, chleb ze smalcem, herbata ziołowa). 
2. Pokazowa zagroda żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. 
3. Piesze wycieczki na: 

 Kawczą Górę 

 nadmorski klif, 

 molo  

 przystań rybacką 
4. Wycieczka po zatoce statkiem Wiking lub kino 7D. 

   Inne atrakcje  
1. Udział kolonistów w XXVI Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach i imprezach towarzyszących 

Gali np. czytanie książek przez aktorów scen polskich, koncerty gwiazd i inne. 
2. Spacer po Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. 
3. Ognisko z kiełbaskami. 
4. Grill.  
5. Mecze na boisku do piłki nożnej. 
6. Mecze na boisku do piłki siatkowej. 
7. Konkursy z nagrodami. 
8. Chrzest morski. 
9. Dwie dyskoteki z profesjonalnym dyskdżokejem i karaoke. 
10. Uczestnicy kolonii mogą korzystać z bezpłatnego WiFi w recepcji obiektu oraz bezpłatnie 

wypożyczyć sprzęt plażowy: koce, parawany, piłki plażowe i paletki do badmintona. 
Zakwaterowanie 
10 noclegów w OW „Stilo”.  Noclegi w jednopiętrowym pawilonie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych 
typu studio z łazienką, telewizorem i lodówką. Stołówka ( śniadania i kolacje podawane w formie 
szwedzkiego stołu),  kawiarnia, sklepik.      
Świadczenia 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser) w stołówce ośrodka + prowiant w drogę powrotną. 
Transport: PKP Intercity: Wrocław-Międzyzdroje, Międzyzdroje – Wrocław, transport: stacja PKP 
Międzyzdroje – OW Stilo i z powrotem  
Ubezpieczenie: PZU  
Opieka pedagogiczna, opieka pielęgniarki w OW Stilo. 
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