Wakacje z Youtuberami - 2018
Oferta Handlowa (stanowiąca integralną część umowy)
OLSZTYN
Olsztyn stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Jest jednym
z najpiękniej położonych miast w Polsce, otoczone licznymi jeziorami i lasami.
W samych granicach miasta znajduje się aż 11 jezior, w tym Jezioro Krzywe,
a dodatkowo przepływa tędy rzeka Łyna, która wraz z dopływem Wadągiem
tworzy malownicze przełomy.
ZAKWATEROWANIE
Hotel Manor – jest usytuowany nad brzegiem jeziora Żbik, w otoczeniu lasów
na obrzeżach Olsztyna. Do dyspozycji uczestników hotel oddaje pokoje 3, 4osobowe z łazienkami oraz 5-osobowe (dwupoziomowe) z łazienkami. Do
dyspozycji uczestników Strefa Relaksu: kryty basen rekreacyjny, basen dla
dzieci, jacuzzi, sala fitness oraz Strefa Rozrywki: kręgielnia, sala bilardowa, sala
do ping-ponga, centrum zabaw Bajkolandia, WiFi. Na terenie ośrodka znajdują
się również boiska sportowe do piłki nożnej i siatkówki plażowej, a ponadto
uczestnicy mogą wypoczywać na strzeżonej plaży obok której znajduje się
wypożyczalnia sprzętu wodnego.
WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszy posiłek obiad, ostatni
posiłek śniadanie+ suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar na trasie Kraków-Katowice-Warszawa–Olsztyn. Wyjazd z innych miast
dodatkowo płatny.

YOUTUBERZY*
Na turnusie w Olsztynie obecni będą:
Blowek / Marcin Dubiel / Disowskyy / Adam Zdrójkowski
TERMIN i CENA

07.07. – 15.07.2018 r. (9 dni), cena: 1 935,00 zł
Cena zawiera: Zakwaterowanie 8 noclegów, wyżywienie, transport, kadrę
pedagogiczną, program, opiekę medyczną, opiekę ratownika WOPR nad
jeziorem, ubezpieczenie NNW Signal Iduna do kwoty 7 .000 zł.

PROGRAM
WARSZTATY Z YOUTUBERAMI - Na każdym z turnusów oferujemy trzydniowe warsztaty z wybranymi
youtuberami.
Chcielibyśmy, aby dokładny plan warsztatów był wyjątkową niespodzianką dla uczestników kolonii,
dlatego też szczegóły poznają oni na miejscu. Na pewno możecie się spodziewać:
• Uzyskania autografu od swojego idola, a także zdjęcie z Nim (a właściwie całe mnóstwo
zdjęć!);
• Porozmawiania ze swoim idolem na żywo;
• Wzięcia udziału w grach i zabawach, w których będzie uczestniczył także wybrany youtuber;
• Wzięcia udziału w wielu innych atrakcjach!;
Każdy uczestnik otrzymuje od nas dedykowany t - shirt z Youtuberami oraz drobny upominek.
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO PARKU ROZRYWKI AKTYWNEJ BARTBO
Park Rozrywki Aktywnej BARTBO to 18 ha terenu, na którym znajdują się atrakcje z różnych dziedzin –
dedykowane osobom lubiących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Wszystkie stanowiska
prowadzone są przez instruktorów, którzy służą pomocą i dbają o bezpieczeństwo uczestników.
Podczas wizyty zostanie zrealizowany program:
 „Odpicuj malucha”. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Każda grupa zdobędzie materiały
do ozdabiania i malowania samochodu – Fiat 126p i będzie miała czas na to, by wykazać się
się kreatywnością w tworzeniu własnego projektu.
lub
 „Turniej paintballowy” – zabawę prowadzą doświadczeni gracze, którzy dzielą się swoimi
wskazówkami i dbają o bezpieczeństwo podczas kolorowej bitwy.
Czas trwania programów to ok. 2,5- 3h.
Dodatkowo uczestnicy skorzystają z Parku Linowego.
PROGRAM SURVIVALOWY
 Rodzaje sztuki przetrwania – rodzaje survivalu – podstawowe wyposażenie podróżnika – czyli
co należy zabrać ze sobą na wyprawę.
 Biegi przełajowe, biegi z przeszkodami – test sprawnościowy uczestników wyjazdu.
 W sieci pajęczyny – przejście przez „sieć” z zawiązanymi oczami polegając wyłącznie na
instruktażu partnera
 Rozrywki sportowe w wybranych dyscyplinach.
 Terenoznawstwo – nauka czytania mapy, posługiwania się kompasem, GPS-em.
 Czytanie nieba - wyznaczanie kierunków świata na podstawie układu gwiazd i zjawisk
przyrodniczych.
 Sztuka kamuflażu - budowa szałasu i jego maskowanie, zakładanie zasadzek, face painting.
 Być jak Robinson Cruzoe - rozpalanie ognia różnymi sposobami; -warsztaty twórcze z
umiejętności wykonania przedmiotów codziennego użytku z darów natury.
 Kształtowanie umiejętności komunikowania się w terenie np. przy pomocy alfabetu Morse’a,
kodu flagowego;
 Zielona kuchnia - czyli jak przeżyć w lesie, uzdatnianie wody do picia.
 Twierdza Szyfrów – Fort Jaworzyny - gra terenowa na orientację.

 Zajęcia rozwijające umiejętność funkcjonowania w grupie - wzajemna pomoc, radzenie sobie
w trudnych sytuacjach i złych warunkach pogodowych.
 Wieczór legend z Krainy Tysiąca Jezior.
PAKIET DODATKOWYCH ATRAKCJI DLA WSZYSTKICH:
 Sokoli wzrok – zajęcia strzelnicze z łuku oraz wiatrówki. Spokój i opanowanie, a precyzyjność
strzału;
 Rowerem po wodzie - świetna zabawa połączona z nie lada wyzwaniem sportowym.
 Utrzymanie równowagi wymaga pewnej uwagi! -kajakiem po jeziorze.
 „Z naturą za pan brat” - wizyta w pobliskim gospodarstwie agroturystycznym.
 Przejażdżka wozem konnym lub jazda konna w siodle.
 Chwila Relaksu zajęcia sportowe na basenie połączone z relaksem w jacuzzi
 Mistrz kręgielni – rozgrywki.
PONADTO:
 Plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika.
 Piesze wycieczki po okolicy.
 Imprezy kolonijno-obozowe: śluby obozowe, wybory Miss i Mistera kolonii/obozu, konkursy,
turnieje z nagrodami.
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką biesiadną.
 Dyskoteka na terenie hotelu

Uwaga! Podczas pobytu Youtuberów na turnusie możliwe są delikatne zmiany programowe (nie
dotyczy programu podstawowego) na potrzeby realizacji programu autorskiego z Youtuberami
*W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora (np. nagła choroba) skład Youtuberów może ulec zmianie.

www.stars4fans.pl

