
 

Kolonia dla dzieci w wieku od 8-16 lat  
w Ośrodku Wczasowym „Stilo” w Międzyzdrojach. 

Termin:  27.06.2021 do - 07.07.2021 r. 
Adres ośrodka: 

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

www.miedzyzdroje-stilo.pl  
 

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 przy zejściu na plażę. Na terenie ośrodka znajduje się basen, z którego 
można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu oraz boiska do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową.  
W programie kolonii przewidziano: 

1. Kąpiel w basenie na terenie ośrodka. 
2. Mecze na boisku do piłki nożnej. 
3. Mecze na boisku do piłki siatkowej. 
4. Konkursy plastyczne. 
5. Dyskoteki. 
6. Chrzest morski. 
7. Jedna wycieczka tematyczna. 

 
Oferta: 
Oferta obejmuje: 10 noclegów w jednopiętrowym pawilonie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych typu 
studio                  z łazienką, telewizorem i lodówką. Na terenie ośrodka znajduje się kawiarnia i sklepik. 
Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczania sprzętu plażowego: koców, parawanów, piłek 
plażowych i paletek do badmintona oraz korzystania ze sprzętu do karaoke, rzutnika 
multimedialnego w sali disco.                              W przypadku niepogody zajęcia można przeprowadzić 
w świetlicy. Uczestnicy kolonii mogą korzystać     z bezpłatnego WiFi w recepcji obiektu.   
Świadczenia: 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser) w oddzielnej stołówce ośrodka (tylko dla uczestników 
naszej kolonii). W ofercie jest jedna kolacja w formie grilla. Na drogę powrotną każdy uczestnik 
zostanie zaopatrzony w suchy prowiant i napój.  
Transport: PKP Intercity: Wrocław-Międzyzdroje, Międzyzdroje – Wrocław, transport: stacja PKP 
Międzyzdroje – OW Stilo i z powrotem.  
Ubezpieczenie: PZU 
Inne: 
Opieka pielęgniarki w OW Stilo. 
Koszt kolonii – 1 750,00 zł.  
Informacji o kolonii udziela sekretariat PCEiK (tel. 71 314 01 71) i kierownik kolonii Mirosława Psujek  
tel. 500 579 177 
 
Podczas pobytu oraz przejazdu  zachowane będą wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia przygotowane dla organizatorów 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Wdrożone procedury będą służyły ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci 
i młodzieży oraz kadry podczas wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19. 
 
 
 
 

http://www.miedzyzdroje-stilo.pl/

