
 
 

 

 

 

Oferta kolonijna 

 

Mazury 
 

Termin: 30.06 – 11.07.2015 r. 

                

 

Ostrów Pieckowski -  to malownicza miejscowość położona na półwyspie jeziora Wągiel,  

w powiecie mrągowskim w województwie warmińsko-mazurskim. Doskonałe miejsce  

do wypoczynku oraz turystyki i rekreacji. Sąsiedztwo najatrakcyjniejszych miast Warmii i Mazur  

(Mrągowa i Mikołajek) czyni ten teren znakomitym miejscem wypadowym do poznania walorów 

Pojezierza Mazurskiego. 

 

Zakwaterowanie: 

Ośrodek Wypoczynkowy „Ostrów Pieckowski” położony jest na skraju Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego oraz Puszczy Piskiej, w pobliżu trasy Mrągowo - Szczytno. Wody jeziora Wągiel, 

nad którym malowniczo położony jest teren ośrodka, zakwalifikowane są do I klasy czystości (strefa 

ciszy). Dobrze zagospodarowany teren Ośrodka stwarza możliwość spędzania czasu w ulubiony 

przez siebie sposób. Zakwaterowanie w pokojach pawilonu hotelowego w pokojach:  

2, 3, 4 – osobowych z łazienką. Ośrodek posiada własną plażę i kąpielisko. 

                

                
www.epiecki.pl  

 

W dyspozycji hotelu: 

stołówka, kawiarnia, plaża z pomostem, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska sportowe do gry  

w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, sala szkoleniowa z TV, sala dyskotekowa, ping-pong, bilard  

i piłkarzyki (odpłatnie),  miejsce na ognisko, przestronny teren z huśtawkami, placem zabaw.  

Ośrodek wyposażony jest również w duży namiot z podłogą do organizacji różnych zajęć: sportowych, 

dydaktycznych, tanecznych itp. 

 

http://www.epiecki.pl/


PROGRAM POBYTU 

 

Dzień pierwszy  

Zbiórka w godzinach porannych i przejazd do ośrodka na Mazurach, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, zapoznanie się rozmieszczeniem ośrodka, nocleg.  

  

Dzień drugi   

Śniadanie, spotkanie organizacyjne, integracja - poznawanie imion uczestników przez wspólną 

zabawę, obiad, program zajęć rekreacyjno-sportowych, kolacja, dyskoteka, nocleg. 

  

Dzień trzeci   

Śniadanie + suchy prowiant, Wycieczka autokarowa do kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec”  

w GIERŁOŻY  – zwiedzanie z przewodnikiem, Święta Lipka - sławna barokowa Bazylika, 

obiadokolacja, karaoke, nocleg.  

 

Dzień czwarty  

Śniadanie, plażowanie i korzystanie ze sprzętu wodnego, obiad, program zajęć rekreacyjno-

sportowych, kolacja, dyskoteka, nocleg. 

  

Dzień piąty  

Śniadanie, przejazd do MIKOŁAJEK, zwiedzanie miasta, Wioska Żeglarska – 

najnowocześniejszy port na Mazurach oraz wizyta w AQUA PARKU „Gołębiewski”, Powrót  

do ośrodka na obiad, zajęcia na terenie ośrodka, kolacja, karaoke, nocleg. 

  

Dzień szósty  

Śniadanie, czynny wypoczynek: kalambury, obiad, zajęcia sportowe na boisku ośrodka – „mokra 

koszykówka” (rozgrywki balonami napełnionymi wodą), kolacja, bal przebierańców „Księga 

Dżungli” (malowanie twarzy bezpiecznymi kredkami – wizerunki zwierząt), nocleg. 

  

Dzień siódmy  

Śniadanie, GIŻYCKO - twierdza Boyen, most uchylny, obiad, zajęcia sportowo-rekreacyjne  

na terenie ośrodka, ognisko z kiełbaskami, nocleg. 

 

Dzień ósmy 

Śniadanie, plażowanie i korzystanie ze sprzętu wodnego, obiad, czynny wypoczynek: 

poszukiwanie ukrytego skarbu, dyskoteka, nocleg. 

  

Dzień dziewiąty  

Śniadanie,  Rejs statkiem po Jeziorze Śniadrwy, obiad, turniej drużynowy: pokonywanie toru 

przeszkód, sztafeta grup, wyścigi rzędów, przeciąganie liny, rzuty do celu, kolacja, podziwianie 

zachodu słońca nad jeziorem, nocleg. 

  

Dzień dziesiąty  

Śniadanie,  plażowanie i korzystanie ze sprzętu wodnego, obiad, program zajęć rekreacyjno-

sportowych, kolacja, „Wieczorne kino” – seans filmowy, nocleg. 

  

Dzień jedenasty  

Śniadanie, KADZIDŁOWO – rezerwat dzikich zwierząt, obiad, pakowanie bagaży  

i przygotowania do wyjazdu, Grill Party z dyskoteką na zakończenie kolonii, nocleg. 

  

Dzień dwunasty 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Powrót do Bełchatowa. Obiad. Dalsza droga powrotna. 

 



Świadczenia: 

 transport autokarem turystycznym o podwyższonym standardzie,  

 zakwaterowanie: 11 noclegów (pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami);  

 wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, ognisko 

 karnet na sprzęt pływający (rowery wodne, łódki, kajaki) 

 realizację programu z biletami wstępów,  

 opieka: pilota i pedagogiczna (3 os./45 dzieci), kierownik kolonii, ratownik, opieka 

medyczna – pielęgniarka dochodząca, 

 zajęcia animacyjne (zgodnie z programem); 

 ubezpieczenie: NNW – 10.000 PLN (PZU S.A.); 

 wycieczki zawarte w programie. 

 

 

Dodatkowo zapewniamy:  

 sprzęt sportowy do realizacji programu, 

 sprzęt wodny dostępny w ośrodku (rowery wodne, kajaki, łódki), 

 artykuły papiernicze do realizacji zajęć animacyjnych, 

 dyplomy, nagrody-niespodzianki za wygrywane konkursy. 

 

 

Program zajęć animacyjnych:  

 Kalambury, 

 Zabawa z szyframi lub Poszukiwanie ukrytego skarbu, 

 Bal przebierańców, 

 Wybory miss i mistera kolonii, 

 Zajęcia plastyczne, 

 

  

Program zajęć rekreacyjno-sportowych:  

 mokra koszykówka 

 turniej drużynowy: pokonywanie toru przeszkód, sztafeta grup, wyścigi rzędów, przeciąganie 

liny, rzuty do celu 

 turniej tenisa stołowego, 

 piłka nożna, siatkówka 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 Uwaga! Od młodzieży w dniu przyjazdu pobieramy kaucję zwrotną 50 PLN na poczet 

ewentualnych zniszczeń w ośrodku. 

 Ze względu na czynniki niezależne od organizatora (np. pogoda) organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany w realizacji poszczególnych elementów programowych. 

 

 

Uwagi: 
Proszę zabrać ze sobą strój kąpielowy i obuwie odpowiednie do zajęć na obozie, legitymację 

szkolną, plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter lub polar oraz buty na zmianę. 

 

 

Cena: 1.390,00 zł./osoba 
Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych 

 

 

 



FOTOGALERIA: 

 

  
  

Mikołajki kwatera Hitlera w 

Gierłoży „Wilczy 

Szaniec” 

Ognisko Aqua Park 

„Gołębiewski” 

    

   
 

Giżycko - twierdza Boyen Rejs statkiem Kadzidłowo – rezerwat 

dzikich zwierząt 

Zajęcia rekreacyjne 

z użyciem sprzętu 

wodnego 

    

 

  

 

 Plażowanie Święta Lipka  

 


