
 

 

 

 

 

OFERTA KATALOGOWA 

Chłapowo k./ WŁADYSŁAWOWA  z 3-dniową wycieczką  do Szwecji  

  

Obóz językowy  SWEDISH ADVENTURE FILM 

realizowany pod  patronatem szkoły językowej   PROFI LINGUA  

Obóz językowo-filmowy dla młodzieży  13- 18 lat 

 

 

LOKALIZACJA 

WŁADYSŁAWOWO: jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce, położona u nasady Półwyspu Helskiego. Przyciąga 

turystów przepiękną, szeroką plażą, czystą wodą, powietrzem przesączonym jodem. Atrakcje Władysławowa to Aleja Gwiazd, wieża 

widokowa czy port rybacki.   

 

ZAKWATEROWANIE  

Dom Kolonijny JAR, ul. Jarowa 1, 84–120 Władysławowo  

http://www.jar.lezak.pl/  

Ośrodek usytuowany jest w odległości 150 metrów od morza, w niezwykle malowniczej miejscowości nadmorskiej Chłapowo koło 

Władysławowa.  

Placówka dysponuje:  

 świetlicą z ekranami i telebimami,  

 boiskami sportowymi (do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki plażowej),  

 miejscem na ognisko,  

 stołem do gry w tenisa stołowego,  

 basenem krytym dostępny tylko dla gości, 

 opieką lekarza na żądanie,  

 dzienną opieką pielęgniarki,  

 opieką ratownika wodnego, 

 2–4-osobowymi pokojami (każdy z łazienką). 

 

Ośrodek zajmuje 2 ha, jest ogrodzony i dozorowany całodobowo.  

Na miejscu jest dostępne bezpłatne WIFI. 

 

WYŻYWIENIE  

Oferujemy cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 

śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu. Śniadania i kolacje są w formie bogatego bufetu, obiady są serwowane. 

 

CEL OBOZU 

Obóz językowo-filmowy SWEDISH ADVENTURE FILM, połączony z 3-dniową wycieczką do Szwecji, to nie zwykły obóz rekreacyjny! To 

kuźnia talentów oraz miejsce, gdzie – dzięki twórczemu wykorzystaniu własnej kreatywności – uczestnicy zyskują szansę na skuteczną 

naukę języka angielskiego. Warsztaty językowe opierają się na grach i zabawach z wykorzystaniem muzyki oraz inscenizacji. Szczególne 

atrakcje stanowią: warsztaty projektowe FILM MAKING, zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży i na terenie ośrodka, zwiedzanie 

Władysławowa i wycieczka plażą na najdalej wysunięty skrawek Polski – przylądek Rozewie. W ostatnim dniu pobytu zaplanowaliśmy 

uroczyste zakończenie obozu, tzw. CAMP SHOW, podczas którego wszystkie grupy zaprezentują własne projekty przygotowane pod okiem 

instruktorów.  Ostatnie trzy dni pobytu uczestnicy spędzą na wspaniałej wycieczce promem do Szwecji.   

 

Głównym celem obozów jest szlifowanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Odbywa się to w naturalny, choć 

niekonwencjonalny sposób (inny od metod znanych ze szkolnej ławki). Równie ważne jest dla nas rozwijanie talentów i zdolności 

twórczych uczestników, którzy samodzielnie nakręcą własne filmy. 

 

http://www.jar.lezak.pl/


 

 

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU  

Założeniem organizatorów obozu językowego SWEDISH ADVENTURE FILM, połączonego z 3-dniową wycieczką do Szwecji, jest 

przeniesienie uczestników w świat filmu i przygody. Używanie języka angielskiego podczas całego turnusu sprawi, że uczestnicy będą mieli 

szansę poczuć się jak na wyjeździe zagranicznym. Nie tylko poczuć – wyjazd za granicę też został zaplanowany! Jest nim wyprawa promem 

do Szwecji, podczas której nasi uczestnicy będą mogli przeżyć niezwykłe chwile. Każdy dzień pobytu stworzy obozowiczom okazję do 

wykorzystania własnej kreatywności, wyobraźni i talentu tak, aby mogli posługiwać się językiem angielskim w praktyczny sposób.  

W trakcie warsztatów  (m.in. podczas kręcenia własnych filmów) uczestnicy będą rozwijać swoje twórcze umiejętności.  Kadra i uczestnicy 

podczas całego obozu będą porozumiewać się wyłącznie w języku angielskim, którego poziom zostanie dostosowany do indywidualnych 

umiejętności obozowiczów. Zasada MÓWIMY TYLKO PO ANGIELSKU będzie obowiązywała również po warsztatach, czyli w czasie 

wycieczek czy zajęć z wychowawcami.  

 

METODA PRACY WARSZTATOWEJ 

Uczestnicy pracują metodą projektu, tj. metodą opartą na samodzielnym tworzeniu, pod okiem instruktorów, filmu od podstaw 

komunikując się przy tym wyłącznie po angielsku. Film będzie kręcony i montowany przy pomocy telefonu komórkowego, podręcznej 

kamery i komputera.  

Obozowicze: 

 piszą scenariusz, 

 robią kostiumy, 

 budują scenografię, 

 reżyserują film, 

 są aktorami, 

 montują film, 

 dobierają muzykę do filmu, 

 są operatorami kamer, 

 wykorzystują swoje umiejętności muzyczne, taneczne i sportowe. 

 

 

WARSZTATY PROJEKTOWE FILM MAKING I INNE ZAJĘCIA – SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  

1. Warsztaty projektowe FILM MAKING trwają 5 x 45 minut i odbywają się w dwóch blokach: 

 po śniadaniu: 3 x 45 minut, 

 po obiedzie: 2 x 45 minut. 

2. Przez pierwsze dwa dni obozu odbywają się warsztaty językowo – konwersacyjne i integrujące. Ich celem jest „rozgrzanie językowe”  

i poznanie siebie nawzajem (swoich osobowości, talentów, możliwości) oraz nawiązanie relacji. Zajęcia odbywają się w małych 

grupach wiekowych z podziałem na poziom zaawansowania językowego, co pozwala szybciej przełamać lody  i zaprzyjaźnić się 

uczestnikom i instruktorom.  

3. Trzeciego dnia podczas bloku popołudniowego odbywa się podział na grupy projektowe, każda z nich będzie miała za zadanie 

stworzyć krótki film w jednej z konwencji (do wyboru): 

  komedii filmowej, 

  horroru / filmu fantasy, 

  kryminału. 

Uczestnicy sami wybierają projekt, który najbardziej odzwierciedla ich zainteresowania, a instruktorzy pełnią rolę mentorów. 

4. Dziewiątego lub dziesiątego dnia odbędzie się wycieczka promem do Szwecji (szczegóły patrz: PROGRAM REJSU DO SZWECJI) 

5. Ostatniego wieczoru w ośrodku wypoczynkowym ma miejsce CAMP SHOW, podczas którego grupy prezentują swoje filmy oraz   

     niespodziankę, czyli pokaz niewykorzystanych w filmie scen, śmiesznych sytuacji, itp. 

 

DODATKOWE AKTYWNOŚCI / ATRAKCJE 

  nocne podchody, dwie flagi – gry terenowe, 

  zajęcia, gry i zabawy na plaży  np. przeciąganie liny, bieg z przeszkodami, 

  konkurs czystości, 

  konkurs talentów, 

  dzień śmiesznego przebrania, 

 



 

 

  warsztaty aktorskie i taneczne, 

  ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

  dyskoteka obozowa, 

  spacery po plaży, oglądanie zachodu /wschodu słońca, 

  plażowanie połączone z kąpielą w morzu, 

  wieczór filmowy , 

  prezentacja grup w formie. 

NASZA KADRA 

Nasi wychowawcy i trenerzy to sprawdzeni i wykwalifikowani lektorzy, muzycy, aktorzy, pasjonaci sztuki filmowej. To ludzie otwarci na 

wyzwania, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą, także lektorzy natywni. Każdy z nich ma swój własny talent, niezwykłe hobby  

i mnóstwo entuzjazmu, którym na pewno zarazi naszych uczestników. Wyżej wymieniona kadra będzie obecna na każdym turnusie.  

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS OBOZU 

Nasi uczestnicy zarówno zdobywają umiejętności językowe, jak i: 

 szlifują język angielski: słownictwo, słuchanie ze zrozumieniem, płynne mówienie i akcent, pisanie, 

 uczą się nie tylko współpracy w zespole, ale również pracy indywidualnej, 

 szkolą umiejętność wystąpień publicznych – pokonują tremę, 

 ćwiczą zarządzanie czasem i punktualność, 

 uczą się działania pod presją czasu, 

 ćwiczą wyrażanie własnych opinii, myśli i uczuć w sposób konstruktywny i kulturalny, 

 ćwiczą branie odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory, 

 uczą się inicjować projekt, prowadzić go i kończyć, 

 uczą się popełniać błędy i je naprawiać.  

 

WYCIECZKI 

 WŁADYSŁAWOWO I CETNIEWO – spacer po Władysławowie, port rybacki, zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich Cetniewo, zwiedzanie Domu Rybaka (i jego wieży widokowej), muzeum motyli, w którym można obejrzeć zbiory motyli  

i owadów pochodzących z całego świata, zwiedzanie wystawy Magiczny Zawrót Głowy w Muzeum Iluzji, gdzie obozowicze odkryją 

tajemnice iluzji optycznych i paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików. 

 PRZYLĄDEK ROZEWIE I LATARNIA MORSKA – wycieczka plażą do najbardziej wysuniętego na północ miejsca w Polsce, czyli przylądku 

Rozewie; zwiedzanie latarni morskiej o wysokości 33 m. 

 WYCIECZKA DO SZWECJI – KARLSKRONY promem Stena Line. 

 

PROGRAM REJSU DO SZWECJI 

1. Dziewiątego lub dziesiątego dnia turnusu po obiedzie – wykwaterowanie z ośrodka wypoczynkowego, transfer do terminalu 

promowego w Gdyni, zaokrętowanie na prom Stena Line, wieczorem wypłynięcie z portu w Gdyni do Karlskrony, kolacja, dyskoteka, 

nocleg w 4-osobowych kabinach (śniadania w formie bogatego bufetu, kolacje – wybór z trzech dań). 

2. Dziesiątego lub jedenastego dnia turnusu – śniadanie, wpłynięcie do Karlskrony, zwiedzanie miasta położonego na 33 wyspach  

i wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta na największym rynku w Skandynawii (Wielkim Rynku), zwiedzanie Kościoła 

Św. Trójcy oraz muzeum morskiego z kolekcją łodzi podwodnych, galeonów, podwodnym tunelem, w którym można podziwiać na dnie 

morza wrak żaglowca z bogatą kolekcją broni i armat, symulator statku i warsztat marynarza. Powrót do terminalu w Karlskronie, 

zaokrętowanie, kolacja na promie, dyskoteka, nocleg w 4-osobowych kabinach. 

3. Jedenastego lub dwunastego dnia turnusu – śniadanie oraz suchy prowiant na drogę, przypłynięcie do Gdyni, powrót wg rozkładu jazdy 

autokaru.  

 

TERMINY I CENY  (cena jest aktualna w dniu rezerwacji lub przy zawarciu umowy) 

 

TERMINY 

 

Ilość dni CENA DO 

15.02.2019 

CENA DO  

15.03.2019 

CENA DO 

15.04.2019 

CENA REGULARNA 

23.06.2019– 04.07.2019 12 2349 zł/os. 2399 zł/ os. 2499 zł/os. 2599 zł/ os. 



 

 

02.07.2019 – 12.07.2019  

 

28.07.2019 – 07.08.2019 

11 

       

     11 

2249 zł/ os. 

 

2249 zł/ os. 

2299 zł/ os. 

 

2299 zł/ os. 

2399 zł/ os. 

 

2399 zł/ os. 

 

2499 zł/ os. 

 

2499 zł/ os. 

 

 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, program, wycieczki, ubezpieczenie NNW Signal Iduna (5000 zł), opiekę kadry 

pedagogicznej (kierownik oraz 1 wychowawca na ok. 15 uczestników), medycznej, ratownika.  

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych miast, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,5 % ceny imprezy. 

 

UWAGI  

Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Wymagany jest ważny paszport lub dowód osobisty. Kieszonkowe na drobne 

zakupy ok. 100 koron szwedzkich. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające  

z dojazdu antenowego PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.  

 

TRANSPORT (w obie strony)  

Transport jest zapewniony przez HARCTUR - autokar kl. turystycznej w obie strony na trasie Łódź – Władysławowo-Chłapowo– Łódź  za 

dodatkową dopłatą. Dojazdy antenowe z następujących miast także są realizowane za dodatkową dopłatą. Dojazdy antenowe będą 

realizowane przy min. 4 uczestnikach za dodatkową opłatą następującymi możliwymi środkami transportu pod opieka konwojenta lub 

wychowawcy: autokarem, busem, FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane. (Opłaty za transport i dojazdy antenowe: 

Łódź + 80 zł, Warszawa + 100 zł, Toruń + 100 zł, Poznań + 100 zł,  Lublin + 120 zł, Kraków + 120 zł, Katowice + 120 zł, Wrocław + 120 zł, 

Opole + 120 zł, Bydgoszcz + 80 zł, Piotrków Tryb. + 100 zł, Gliwice + 120 zł, Częstochowa + 100 zł, Kielce + 120 zł, Radom + 120 zł, 

Radomsko + 100 zł, Konin + 80 zł, Skierniewice + 100 zł, Białystok + 200 zł).   

 

PLANOWANY ROZKŁAD JAZDY  

miasto wyjazdowe miejsce zbiórki 
godzina 

wyjazdu 

 

godzina 

powrotu 

 

PRZEJAZD AUTOKAREM 

Łódź 
ul. Karskiego - parking dla autokarów przy CH Manufaktura (Leroy 

Merlin) 
09.00 ok. 18.00 

DOJAZDY ANTENOWE (autokar, bus, FlixBus lub PKP) 

Poznań McDonald’s obok IKEA, ul. Franowo 12.30 ok. 15.30 

Warszawa ul. Niemcewicza 17, zatoczka dla autokarów 06.30 ok. 21.00 

Konin McDonald’s obok CH Ferio, ul. Ogrodowa 31d 10.30 ok. 17.00 

Toruń Parking obok stacji benzynowej Carrefour - CH Bielawy, ul. Olimpijska 8 12.00 ok. 15.00 

Skierniewice Stacja paliw Bliska, Sierakowice Prawe 138a, droga krajowa nr 70 07.30 ok. 20.00 

Bydgoszcz ul. Toruńska, parking przy Hali "Łuczniczka" 13.15 ok. 13.45 

Piotrków Tryb. ul. Sikorskiego 43, stacja „Huzar” przy zjeździe do miasta z trasy DK1 08.00 ok. 19.30 

Katowice 
Stacja BP-McDonald’s przy hotelu Campanille, Al. Górnośląska, 

autostrada A4 (k.Wrocław) 
05.30 ok. 22.15 

Kraków ul. Pasternik 66, stacja paliw Arge w kierunku Katowic 04.00 ok. 23.45 

Wrocław ul. Sucha, Dworzec PKS, peron III 05.00 ok. 22.50 

Opole 
Stacja Benzynowa Lotos, Posiłek 1a, Rogów Opolski, droga krajowa nr 

45 na południe od autostrady A4 
04.00 ok. 23.30 

Lublin Parking przy Hali Sportowej -  Al. Zygmuntowskie 04.00 ok. 23.00 

Gliwice McDonald’s przy CH Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315 05.00 ok. 22.45 

Kielce Plac Niepodległości 1, parking przed Dworcem PKP 06.30 ok. 21.00 



 

 

Częstochowa 
Parking przy McDonald’s, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem 

podróży 
06.30 ok. 21.00 

Radom ul. Wernera 52, stacja benzynowa Lukoil-McDonald’s 06.00 ok. 20.30 

Radomsko 
Stobiecko Szlacheckie – stacje paliw przy DK1 (436km), zgodnie z 

kierunkiem podróży 
07.30 ok. 20.00 

Białystok Stacja PKP – przed wejściem głównym 05.37 
do 

potwierdzenia 

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

1. Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie (antena mikrobusem, 

PKP – rezerwacja miejsc siedzących lub samochodem osobowym pod opieką wychowawcy - konwojenta). Docelowo uczestnik dojazdu 

antenowego  dociera  bezpośrednio do ośrodka lub dosiada się do autokaru docelowego.  

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane warunkami drogowymi, co może wiązać się z oczekiwaniem na 

transport w miejscach przesiadkowych i miejscach wyjazdu.  

3. Zbiórka uczestników na 20-30 minut przed planowanym odjazdem.  

4. W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 

Uczestnicy zostaną o tym poinformowani telefonicznie.  

5. Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4 uczestnikach. 

6. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed wyjazdem. 

 

 


