KOLONIE LETNIE

O.W. SPORTOWA OSADA

SEZON 2023

MIEJSCOWOŚĆ
Burzenin to niewielka miejscowość turystyczna położona w województwie łódzkim,
nieopodal Sieradza. Atrakcyjne położenie na terenie Parku Krajobrazowego
Międzyrzecza Warty i Widawki pozwala naszym Gościom na delektowanie się
niepowtarzalnymi krajobrazami i wspaniałym klimatem.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy SPORTOWA OSADA położony jest na atrakcyjnym, bardzo
dużym, monitorowanym, oświetlonym i ogrodzonym terenie. Nasza baza noclegowa
to 324 miejsca w trzech, położonych obok siebie pawilonach, w pokojach 3-osobowych
oraz pokojach 6-osobowych (2+4, z łóżkiem piętrowym). Wszystkie pokoje posiadają
łazienki oraz balkony.

WYŻYWIENIE
Zapewniamy pełne wyżywienie – śniadanie, obiad z deserem oraz kolację. Posiadamy
przestronną jadalnię, mogącą jednocześnie przyjąć ponad 300 osób. Śniadania i kolacje
podawane są do stolików na półmiskach, obiady serwowane. Istnieje możliwość zamiany
kolacji na ognisko z pieczeniem kiełbasek.
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INFASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA
Wielkim atutem naszego obiektu jest różnorodna infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
pozwalająca na aktywne spędzanie czasu:
- PEŁNOWYMIAROWE BOISKO TRAWIASTE DO PIŁKI NOŻNEJ, drenowane
z dwiema wbudowanymi dużymi bramkami oraz dwiema mniejszymi, przenośnymi
(z atestem), wymiary 75 m x 130 m,
- TRENINGOWE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ z dwiema wbudowanymi bramkami,
wymiary 30 m x 62 m,
- BOISKA SPORTOWE: ogrodzone boisko o wymiarach 18 m x 50 m ze sztuczną
nawierzchnią przeznaczone do gry w piłkę nożną, boisko ze sztuczną nawierzchnią
o wymiarach 38 m x 28 m do gry w piłkę ręczną, trawiaste boisko do gry w badmintona
i siatkówkę, boisko do piłki plażowej, stanowiska do koszykówki,
- wolnostojąca SALA WIELOFUNKCYJNA z parkietem o wymiarach 22 m x 12 m,
możliwość gry w siatkówkę i koszykówkę,
- wolnostojąca MAŁA SALA GIMNASTYCZNA o wymiarach 21 m x 7 m, wyposażona
w materace, pachołki, piłki, bramki oraz sprzęt do gry w unihokeja,
- wolnostojąca SALA GIER wyposażona w piłkarzyki (7 stanowisk), stoły do bilarda
(4 stanowiska) oraz stoły do ping-ponga (3 stanowiska),
- SALA DYSKOTEKOWA o wymiarach 18 m x 12 m,
- SALA TANECZNA o wymiarach 15 m x 6 m, wyposażona w lustra,
- PARK LINOWY: zajęcia odbywają się w odpowiednim zabezpieczeniu pod opieką
wykwalifikowanego instruktora,
- ŚCIANKA WSPINACZKOWA: zajęcia odbywają się w odpowiednim zabezpieczeniu
pod opieką wykwalifikowanego instruktora,
- TOR PRZESZKÓD to świetny sprawdzian sprawności fizycznej; uczestnicy ubrani
w hełmy wojskowe z replikami AK 47 pokonują tor przeszkód walcząc o najlepszy czas
przejścia,
- STRZELNICA PNEUMATYCZNA: uczestnicy mają do wyboru wiatrówki automatyczne
12-strzałowe lub jednostrzałowe oraz bogaty wybór celów (tarcze, wiatraczki itp.),
- TOR ŁUCZNICZY: specjalnie przygotowany tor z kilkoma tarczami; zapewniamy łuki
i strzały,
- PAINTBALL: gra na specjalnie przygotowanym polu; każdy uczestnik otrzymuje ubranie
maskujące, atestowaną maskę oraz marker; dla młodszych dzieci przygotowaliśmy
strzelnicę paintballową oraz „mały paintball”,
- QUADY: wspaniała zabawa dla uczestników w każdym wieku; posiadamy zarówno
quady dla dorosłych, jak i dla dzieci; jazda po wytyczonym torze z przeszkodami,
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- RAFTING: obejmuje przejazd na miejsce startu spływu, gdzie uczestnicy przesiadają się
na profesjonalne pontony raftingowe i spływają ok. 2 h do końcowego punktu; każdy
uczestnik jako wyposażenie otrzymuje kamizelkę asekuracyjną, kask oraz pagaj –
używany sprzęt ma wszystkie wymagane atesty,
- KRYTY BASEN: o wymiarach 6 m x 12 m, głębokość 1,20 m; brodzik o średnicy 5 m;
jednorazowo z basenu może korzystać max. 15 osób,
- BASEN LETNI,
- WYPOŻYCZALNIA sprzętu sportowego oraz rowerów górskich,
- PLAC ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH ze zjazdem linowym, piaskownicami,
huśtawkami, zjeżdżalniami, domkiem na drzewie,
- KAWIARNIA: polecamy napoje zimne, gorące, lody, słodycze, przekąski typu fast-food
w rozsądnej cenie; jest to również miejsce gdzie można bezpłatnie skorzystać z Wi-Fi,
- MIEJSCA NA ORGANIZACJĘ OGNISKA,
- SALKI DYDAKTYCZNE, SALE TELEWIZYJNE.

CENNIK
Termin

Cena brutto za osobodzień z FB

25.06 – 31.08.2022

130 zł

UWAGA! W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł/os. na ewentualne zniszczenia/szkody powstałe
w trakcie pobytu. W przypadku braku szkód kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu z ośrodka.

Podane ceny zawierają:
• 1 nocleg,
• pełne wyżywienie (FB),
• bezpłatny pobyt jednego opiekuna na 15 uczestników pełnopłatnych,
• podatek VAT.

Ceny pojedynczych świadczeń żywieniowych:
• śniadanie / 20 zł,
• obiad / 30 zł,
• kolacja / 25 zł,
• obiadokolacja / 30 zł,
• ognisko / 20 zł,
• prowiant / 20 zł.
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Grupy podczas pobytu mają możliwość nieodpłatnego korzystania z następującej infrastruktury obiektu:
• trawiastych boisk do siatkówki i badmintona,
• boiska do piłki plażowej,
• stanowisk do koszykówki,
• boiska ze sztuczną nawierzchnią (18 x 50 m) przeznaczonego do gry w piłkę nożną,
• sali gimnastycznej (21 x 7 m) / 1h dziennie,
• basenu letniego / 2 x 30 minut w turnusie (przy min. 7-dniowym pobycie),
• basenu krytego / 1 x 45 minut w turnusie,
• sali gier / 1h dziennie,
• placu zabaw ze zjazdem linowym, huśtawkami, zjeżdżalniami, domkiem na drzewie,
• drewnianych altan do organizacji zajęć na świeżym powietrzu,
• sali dyskotekowej (wyłącznie do organizacji dyskoteki po wcześniejszej rezerwacji), sali telewizyjnej, świetlic.

Atrakcje dodatkowo płatne (ceny brutto)*/**:
• sala wielofunkcyjna (22 x 12 m) / 100 zł/h/grupa,
• sala gimnastyczna (21 x 7 m) / 30 zł/h/grupa (poza bezpłatnymi godzinami ujętymi w cenie osobodnia),
• sala gier / 25 zł/h/grupa (poza bezpłatnymi godzinami ujętymi w cenie osobodnia),
• pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej / 125 zł/h/grupa,
• treningowe boisko do piłki nożnej / 60 zł/h/grupa,
• trasa linowa pod opieką instruktora / 20 zł/os., przy grupach do lat 18 wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna
(formularz poniżej oferty),
• ścianka wspinaczkowa pod opieką instruktora / 15 zł/os., przy grupach do lat 18 wymagana pisemna zgoda
rodzica/opiekuna (formularz poniżej oferty),
• tor przeszkód / 10 zł/os.,
• żyroskop / 10 zł/os.,
• strzelnica pneumatyczna pod opieką instruktora / 15 zł/os./12 strzałów,
• tor łuczniczy / 12 zł/os./10 strzałów,
• wypożyczenie rowerów / 15 zł/os./3h, 30 zł/os./dzień,
• paintball (od lat 15) / 60 zł/os. (wypożyczenie sprzętu + 100 kulek), doładowanie 100 kulek / 25 zł/os., przy grupach do lat
18 wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna (formularz poniżej oferty),
• „mały paintball” / 15 zł/os. (wypożyczenie sprzętu + 36 kulek), doładowanie 36 kulek / 10 zł/os.,
• strzelnica paintballowa / 20 zł/os. (50 kulek),
• rafting / 60 zł/os.,
• quady / 25 zł/os./10 minut, przy grupach do lat 18 wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna (formularz poniżej oferty),
• kryty basen / 20 zł/45 minut/os. (poza bezpłatnymi godzinami ujętymi w cenie osobodnia),
• basen letni / 15 zł/30minut/os (poza bezpłatnymi godzinami ujętymi w cenie osobodnia).

* atrakcje realizowane są przy min. grupach 10-osobowych
** realizacja atrakcji jest uzależniona od warunków pogodowych
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UWAGI
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 09:00. Grupy korzystające z dodatkowych świadczeń w dniu
wyjazdu proszone są o opuszczenie pokoi do godz. 09:00 i złożenie bagaży w wyznaczonym, zamykanym pomieszczeniu.
W terminie 25.06 – 31.08.2023 nie ma możliwości przedłużenia doby hotelowej. Pobyt od obiadu w dniu przyjazdu,
do śniadania w dniu wyjazdu.
Istnieje możliwość wjazdu autokarem na teren obiektu.
Grupy chcące skorzystać z atrakcji wymagających zabezpieczenia kadry instruktorskiej (trasa linowa, ścianka wspinaczkowa,
strzelnica pneumatyczna, tor łuczniczy, paintball, quady, kryty basen) proszone są o zgłoszenie tego faktu minimum
na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu pod nr telefonu: 503 105 250.
Sala dyskotekowa jest udostępniana wyłącznie w celu organizacji dyskoteki. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja, jednak
nie zapewniamy sali na wyłączność, ze względu na równoczesny pobyt kilku grup na terenie obiektu.
Istnieje możliwość rezerwacji salek dydaktycznych na wyłączność grupy.

Serdecznie zapraszamy !
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ZGODA
na uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych
Wyrażam zgodę na udział uczestnika / uczestniczki

imię i nazwisko dziecka

w zajęciach fakultatywnych (paintball/ park linowy/ ścianka wspinaczkowa/ quady*)
na wycieczce / „zielonej szkole” / kolonii / obozie* w miejscowości Burzenin –
O.W. SPORTOWA OSADA w terminie

Podpis rodzica / opiekuna

* proszę zakreślić właściwą opcję
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