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Obóz językowy realizowany pod patronatem szkoły językowej  Profi Lingua 

 

SWEDISH ADVENTURE FILM 

 

Lokalizacja: Chłapowo k/Władysławowa, Dom Kolonijny JAR, ul. Jarowa 1, 84–120 Władysławowo 

Obóz językowo-filmowy połączony z 3-dniową wycieczką do Szwecji 

Wiek uczestników: 13 – 18 lat 

Terminy:  

turnus 1 – 23.06.2019 – 04.07.2019 (11 nocy) 

turnus 2 – 02.07.2019 – 12.07.2019 (10 nocy) 

turnus 3 – 28.07.2019 – 07.08.2019 (10 nocy) 

 

O OBOZIE  

 

Założeniem organizatorów obozu językowo-filmowego  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. 

Gwarantujemy niezapomniane wspomnienia z wakacji językowych! W trakcie warsztatów (m.in. podczas tworzenia 

własnych filmów, co jest tematem przewodnim obozów) 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.  

 

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 
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rozwijanie talentów i zdolności twórczych uczestników, którzy samodzielnie nakręcą własne filmy. 

 

LOKALIZACJA 

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

Strona www: 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. 

 
KADRA 

Wychowawcy i instruktorzy to doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy, muzycy, aktorzy i pasjonaci sztuki filmowej.     

To osoby otwarte na wyzwania, na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą, również lektorzy natywni. Mają wiele 

talentów, niezwykłe hobby i mnóstwo entuzjazmu, którym na pewno zarażą uczestników naszych obozów językowych! 

 

Zadania instruktorów i wychowawców 

1. Instruktorzy: 

• prowadzą warsztaty projektowe FILM MAKING, 

• pomagają uczestnikom i nadzorują przygotowanie końcowej prezentacji, 

• dzielą obowiązki z wychowawcami podczas zajęć wieczornych, 

• dbają o bezpieczeństwo uczestników. 

2. Wychowawcy: 

• dbają o poranną gimnastykę uczestników,  

• opiekują się uczestnikami (np. odprowadzają ich na posiłki), 

• dzielą obowiązki z instruktorami podczas zajęć wieczornych, 

• dbają o bezpieczeństwo obozowiczów przez całą dobę. 

 

 

PROGRAM OBOZU JĘZYKOWO-FILMOWEGO SWEDISH ADVENTURE FILM 

http://www.jar.lezak.pl/
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Uczestnicy pracują metodą projektu tj. metodą opartą na samodzielnym tworzeniu, pod okiem instruktorów, filmu     

od podstaw komunikując się przy tym wyłącznie po angielsku.  Film jest 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 (szczegółowy opis planu poszczególnych dni patrz: DZIENNY PLAN OBOZÓW): 

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 role 

mentorów. 

4. Dziewiątego lub dziesiątego dnia odbędzie się wycieczka promem do Szwecji (szczegóły patrz: WYCIECZKI  

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, 
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  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. 

 

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 (wycieczki odbywają się na każdym turnusie).  

 

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          

to  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.  

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS OBOZU 

Nasi uczestnicy zarówno zdobywają umiejętności językowe, jak i: 
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 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.  

 

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA 

7:30 – 8:00 pobudka i gimnastyka 

8:00 – 8:30 toaleta poranna i ubieranie 

8:30 – 9:00 śniadanie 

9:00 – 9:30 sprzątanie pokojów i przygotowanie do zajęć 

9:30 – 10:15 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

10:15 – 11:00 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

11:05 – 11:10  przerwa  

11:10 – 11:55 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

11:55 – 13:00 czas z wychowawcami i grupą, czas wolny  

13:00 – 13:45 obiad 

13:45 – 14:30 odpoczynek poobiedni 

14: 30 – 15:15 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

15:15 – 16:00 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

16:00 – 17:45 czas z wychowawcami i grupą, zajęcia dodatkowe 

17:45 – 18:00 przygotowanie do kolacji 

18:00 – 18:45 kolacja 

18:45 – 19:00 czas wolny 

19:00 – 21:30 zajęcia lub atrakcje wieczorne wg harmonogramu 

21:30 – 22:00 przygotowanie do snu 

22:00 cisza nocna 

 

PLAN DZIEŃ PO DNIU  

DZIEŃ 1 

Przyjazd do ośrodka. Kolacja. Rozlokowanie uczestników w pokojach. Prezentacja wychowawców i instruktorów. 

Podział na grupy. Ustalenie regulaminu obozu wspólnie z uczestnikami i kadrą. 

 

DZIEŃ 2 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty konwersacyjne                      
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wg harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Każdy blok zajęć tematycznych z innym trenerem. 

Podział na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania językowego. W razie potrzeby – przeprowadzenie językowego 

testu diagnostycznego. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wycieczka piesza po okolicy. Wieczorem – wspólne gry  

i aktywności na świeżym powietrzu. Omówienie dnia i podanie planu na dzień następny. 

 

DZIEŃ 3 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty konwersacyjne wg harmonogramu  

w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Blok poranny – warsztaty konwersacyjne; blok popołudniowy – podział 

na grupy projektowe FILM MAKING: COMEDY, HORROR/FANTASY, CRIME STORY. Instruktorzy prezentują swoje pomysły 

na film. Uczestnicy wybierają swoją grupę. Następnie instruktorzy wraz z nowymi grupami odbywają pierwsze 

spotkanie BURZA MÓZGÓW. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem prezentacja grup wychowawczych. 

Omówienie dnia i podanie planu na dzień następny. 

 

DZIEŃ 4 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING                     

wg harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem 

wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Konkurs talentów. Omówienie dnia i podanie planu    na dzień 

następny. 

 

DZIEŃ 5 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING                     

wg harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem 

wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Gry terenowe na świeżym powietrzu. Omówienie dnia i podanie 

planu na dzień następny. 

 

DZIEŃ 6 (poniższy plan obowiązuje jedynie na turnusie 1)  

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Po obiedzie zajęcia w blokach FILM MAKING. 

Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem (po kolacji) do wyboru: FILM MAKING lub wieczór filmowy. 

 

DZIEŃ 7 / DZIEŃ 6 (na turnusach 2, 3, 4) 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING                     

wg harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem 

wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

DZIEŃ 8 / DZIEŃ 7 (na turnusach 2, 3, 4) 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING                     

wg harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem 

wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Dyskoteka obozowa lub wieczór filmowy (w zależności od pogody i 

preferencji uczestników). 
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DZIEŃ 9 / DZIEŃ 8 (na turnusach 2, 3, 4) 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING                     

wg harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem oraz po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. 

Wieczorem – gala finałowa CAMP SHOW – prezentacja filmów, prezentacja niespodzianki. Rozstrzygnięcie konkursu 

czystości. Rozdanie dyplomów i certyfikatów. 

 

DZIEŃ 10 / DZIEŃ 9 (na turnusach 2, 3, 4) 

Po śniadaniu – pakowanie się, zajęcia z wychowawcami, czas wolny.  Po obiedzie wykwaterowanie z pensjonatu,    

transfer do terminalu 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            

to wybór z trzech dań). 

 

DZIEŃ 11 / DZIEŃ 10 (na turnusach 2, 3, 4) 

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

(turniej między grupami) przygotowany przez instruktorów na temat pobytu w Karlskronie.  

 

DZIEN 12/ DZIEŃ 11 (na turnusach 2, 3, 4) 

Śniadanie i suchy prowiant na drogę, przypłynięcie do Gdyni, pożegnania. Powrót wg rozkładu jazdy autokaru. 

 

UWAGA: PLAN DZIEŃ PO DNIU może ulec drobnym zmianom ze względu na warunki pogodowe lub inne                  

nieprzewidziane okoliczności. 

 

 

 

 


