
  

 

OFERTA KATALOGOWA 

POGORZELICA  z wycieczką do Kołobrzegu 

FILM AND SHOW KIDS 

Obóz językowo-filmowy z elementami fantasy dla dzieci  7- 12 lat 

realizowany pod patronatem szkoły językowej PROFI LINGUA 

 

 

 

LOKALIZACJA  

POGORZELICA: miejscowość turystyczno – wypoczynkowa w województwie zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. 

Walory klimatyczne, krajobrazowe oraz turystyczne takie jak: piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte lasami, a także mikroklimat 

sprzyjający aktywnemu i zdrowemu wypoczynkowi przyciągają rzesze turystów.  

 

ZAKWATEROWANIE  

Ośrodek kolonijno–wypoczynkowy DZIEJBA LEŚNA, ul. Słoneczna 2, 72–350 Pogorzelica  

www.dziejbalesna.pl  

Ośrodek usytuowany w pięknym lesie sosnowym, ok. 200 metrów od morza, oferuje pokoje 4 i 5- osobowe z łazienkami. 

Placówka dysponuje:  

 stołówką,  

 salą prób z lustrami (będzie wykorzystywana m.in. podczas warsztatów tanecznych i aktorskich),  

 świetlicą z ekranami i telebimami,  

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

 placem zabaw dla dzieci, 

 miejscem na ognisko,  

 stołem do gry w tenisa stołowego,  

 odkrytym basenem o wymiarach 20 m x 8,5 m 

 za dodatkową opłatą 10 zł za dzień – dieta wegetariańska, bez laktozy i glutenu.  

 

Ośrodek zajmuje 2 ha, jest ogrodzony i dozorowany całodobowo.  

Na miejscu dostępne jest darmowe 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 to kuźnia talentów oraz miejsce, gdzie poprzez zabawę uczestnicy mają 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 oraz piesze  

i autokarowe wycieczki (m.in. wycieczka autokarowa do Kołobrzegu). Zwieńczeniem całego pobytu jest uroczyste zakończenie 

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

doświadczonych instruktorów. Głównym celem obozu 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. 

 

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU  

Założeniem organizatorów obozu językowego FILM AND SHOW KIDS jest przeniesienie uczestników w świat filmu, bajki i przygody. 

Używanie języka angielskiego podczas całego obozu sprawi, że uczestnicy będą mieli szansę poczuć się jak na wyjeździe 

zagranicznym. Każdy dzień pobytu stworzy uczestnikom 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 zajęć (m.in. podczas kręcenia własnych filmów) starsi uczestnicy będą rozwijać twórcze umiejętności,  

http://www.dziejbalesna.pl/


  

 

a młodsze dzieci będą mogły wcielić się w ulubione postacie z bajek lub gier. 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, 

 odtwarzają postaci ze znanych bajek lub ulubionych filmów, 

 tworzą własne postacie z bajek, filmów fantasy czy ulubionych gier,  

 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”, 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 ma za zadanie stworzyć 

krótki film lub przedstawienie teatralne w jednej z konwencji (do wyboru): 

 komedii filmowej, 

  oryginalnej bajki lub filmu fantasy, 

  planszowej gry strategicznej, 

  klasycznej bajki „w nowej odsłonie”. 

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

     Instruktorzy są wspierani przez wychowawców.  

4. Ostatniego wieczoru ma miejsce CAMP SHOW, podczas którego grupy prezentują swoje filmy oraz niespodziankę 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, 

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

 uczą się odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory, 

 uczą się inicjować projekt, prowadzić go i kończyć, 

 bawią się doskonale, jednocześnie się ucząc, 

 zdobywają nowe przyjaźnie. 

 

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO KOŁOBRZEGU 

 zwiedzanie Skansenu Morskiego, w którym uczestnicy zobaczą okręty ORP Fala, ORP Władysławowo i pozostałości z ORP 

Burza,  

 spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, molo, pomnik Zaślubin Polski z Morzem,  

 spacer po Starym Mieście – ratusz, gotycka bazylika WNMP, Baszta Lontowa,  

 rejs statkiem pirackim po morzu. 

 

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

 

TERMINY 

 

Ilość  

dni 

CENA do 

15.02.19 

CENA do  

15.03.19 

CENA do  

15.04.19 

CENA 

REGULARNA 

2599 zł/os. 18.07.2019 – 30.07.2019 13 2349 zł/os. 2399 zł/os. 2499 zł/os. 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, program, 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. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne będą na 7 dni przed 

wyjazdem. Osoby korzystające z antenki 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 – Pogorzelica – Łódź, za 

dodatkową opłatą. Dojazdy antenowe z niżej wymienionych 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 

potwierdzeni

a 

 

 

 

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 będą przy min. 4 uczestnikach. 

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

 

 


