
   

 

 

 
   CENTRUM   JĘZYKÓW OBCYCH                                                                                                                                                                             
95-050 Konstantynów,  ul. Sucharskiego 6                                                                                     Biuro zrzeszone w  polskiej izbie turystyki                                                                                                                                                             

       tel. 42 211-22-40/605 076 176                                                                                                                  

              www.jodar.pl                                                

DĄBKI 
                                    KOLONIA Z NAUKĄ JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 7-14 lat  
     TERMINY :                   26.06. - 07.07.2016 / 12 dni /           08.07-21.07.2016 / 14dni /            

  Miejscowość wczasowa, położona na Wybrzeżu Słowińskim, u nasady mierzei odcinającej jezioro Bukowo od Morza Bałtyckiego, znane i 

popularne kąpielisko morskie, z szeroką piaszczystą plażą, dobrze zagospodarowanym jeziorem  z wypożyczalnią sprzętu wodnego. 
ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Wypoczynkowy Horyzont, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i TV. Ośrodek posiada: boiska sportowe, 4 baseny letnie, plac zabaw, 

kawiarenkę internetową, grill, salę do ping-ponga, salę kominkową, bilard, salę dyskotekową. Do morza ok. 150 metrów. 
WYŻYWIENIE                                                                                                                                                                                                                   

w stołówce ośrodka 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek ) 
TRANSPORT 

    autokar- zbiórka parking dla autokarów C.H Manufaktura od strony ul. Karskiego godz. wyjazdu 9.00;powrót ok. 18.00 
KADRA 

    kierownik, wychowawcy (1 na 15 uczestników), opieka medyczna, ratownik, UBEZPIECZENIE NNW do 5000 pln 
PROGRAM ANIMACYJNY „PODRÓŻE GULIWERA” 

    Wędrówki kontynentów – gry i zabawy integracyjne w grupach i dla całego obozu. Grupy losują jeden z kontynentów, z którym będą   
                                           utożsamiani przez cały dzień. Dyskoteka integracyjna 

Europa da się lubić –Obozowe Igrzyska Olimpijskie. Z wizytą u Neptuna, czyli wielki test sprawnościowy najmłodszych obozowiczów. Quiz   
                                wiedzy o Polsce i Europie. 

Afryka dzika – Tworzenie afrykańskich masek z masy papierowej i darów natury. Malowanie twarzy. Konkurs rzeźby z piasku. Gry terenowe   
Lody Antarktydy – Zabawy w wodzie. Zajęcia plastyczno-techniczne. Taniec pingwina – dyskoteka. 

Sen o Ameryce – Nauka pląsów i tańców animacyjnych. Zabawa grupowa Casino (Poker - budowa najwyższego domu z kart, Ruletka – koło  
                          fortuny, Black Jack – zadania sprawnościowe na czas).Indiańskie ognisko z pieczeniem kiełbasek 

Azja  znana i nieznana – Konkurs plastyczny – chińskie znaki. Budowa piaskowego Muru Chińskiego. Wesoła Azja – czyli obozowy wieczór   
                                     kabaretowy. 

Australia –Zabawa sprawnościowa „Kangur i Koala”.  Konkurs talentów – SYDNEY. Dyskoteka 
Morza i oceany – całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Rejs statkiem po Bałtyku. Wspinaczka po linach niczym po   

               wantach:  PARK LINOWY (uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny). Morskie opowieści – karaoke. 

Kocham Cię Polsko – Całodniowa wycieczka autokarowa do Darłowa- zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Darłówka - 2 godzinna wizyta  
                              w kompleksie PARK WODNY „JAN”. Teleturniej  wiedzy o Polsce. 

Włoskie smaki – dzień pizzy i mody. Zabawa kreatywna „Włochy, Rzym i San Marino”. Obozowy pokaz mody – Mediolan 2015. Degustacja  
                          pizzy. Dyskoteka. 

Ponadto: kąpiele w morzu i basenie pod opieką  ratownika ,zajęcia rekreacyjne: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, tenis stołowy i wiele 
innych zabaw z całego świata. 

PROFIL JĘZYKOWY-ANGIELSKI: 
Profil ten obejmuje program animacyjny „Podróże Guliwera” oraz dodatkowo 12 godzin języka angielskiego prowadzonych przez lektorów z 

C.J.O.JODAR . Podczas zajęć uczestnicy otrzymują wszystkie materiały dydaktyczne a na zakończenie certyfikat ukończenia programu 
językowego. Program profilu: 

możliwość kontaktu z językiem obcym również podczas wakacji. Z dala od szkolnych ławek, tablic i podręczników! Z dala od nudy, 
wkuwania na pamięć słówek i regułek gramatycznych.  

ciekawe ćwiczenia w terenie, bezstresowa nauka języka poprzez zabawę i multimedialne formy nauczania. Trudność i intensywność nauki 
dostosowana do umiejętności językowych uczestników.  

ćwiczenie umiejętności praktycznego posługiwania się angielskim : mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.  
metoda komunikacyjna – stosowana na zajęciach sprzyja przełamywaniu barier językowych, na co nie ma zwykle czasu podczas nauki w 

szkołach i na tradycyjnych kursach.,  

codzienny kontakt z językiem podczas rannych zajęć i w czasie popołudniowych warsztatów językowych (minimum 1 godzina lekcyjna 

dziennie), popołudniowe warsztaty językowe to konwersacje, symulacje językowe, filmy, kręgi tematyczne.  
małe grupy, co umożliwia uzyskanie szybkich postępów w krótkim czasie.                                                                                                

       CENA :1545 PLN / I TERMIN 12 DNI /    1695 PLN / II  TERMIN 14 DNI/ 
                              rabat 100 PLN przy wpłacie do 31.03 , rabat 50 PLN przy wpłacie do 30.04 
PAKIET AKTYWNE WAKACJE: WINDSURFING 2 h teoria 30 min: SPŁYW KAJAKOWY 5 h  Spływ Grabią i Bagienicą  
PAINTBALL 2 h 200 kulek  Możliwość rezerwacji części pakietu:  Windsurfing – 50 zł, Spływ kajakowy - 70 zł., Paintball – 70zł/os 

Możliwość rezygnacji z pakietu językowego – od ceny naliczany jest rabat 100 pln.                                                                             
Termin wstępnych zgłoszeń upływa 13 maja   Prosimy osoby zainteresowane o podanie informacji do lektora prowadzącego zajęcia ( na 

kartce np. wyrażam zgodę na wyjazd syna/córki ,imię nazwisko, szkoła , na kolonie językowe do Dąbek w terminie)  Zaliczki potwierdzające 

udział w wysokości 200 PLN będzie przyjmować do 13maja lektor prowadzący zajęcia .Dla osób indywidualnych wpłaty i zapisy można 

dokonywać w biurze szkoły językowej. Więcej informacji u lektora prowadzącego zajęcia lub pod nr tel. 42 211 22 40 w godz . 12-20  lub 

605 076 176 . Zbiórka uczestników 30 min. przed odjazdem. 


