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DZIEŃ 1  
Wyjazd.   – gry i zabawy integracyjne w czasie Poznajmy się
podróży przyprawione szczyptą j. angielskiego. Healthy plan by  
mum or dad – konkurs na najzdrowsze drugie śniadanie. Przyjazd, 
zakwaterowanie. Podczas spaceru poznamy uroki ośrodka
i okolicy oraz przywitamy się z  morzem.  Akcja Integracja – 
wygibasy z chustą animacyjną, klocki konstrukcyjne, wyścigi 
zwierzaków i wiele innych atrakcji.
DZIEŃ 2 
Na początek duża porcja j.angielskiego podczas zajęć 
językowych innych niż zwykle. Must Be,  Nasz obozowy czyli 
obozowy kodeks honorowy do zdobycia sprytem i używając 
wszystkich szarych komórek. - Zawody sportowe w  duchu fair play 
doping, okrzyki radości, niesztampowe konkurencje i meksykański 
aerobik ogniska - . Wieczorem zasłużony odpoczynek podczas 
limbo, bieg w trzyosobowych spodniach, narty na trawie i  taniec 
Belgijka na świeżym powietrzu. 
DZIEŃ 3 
Detektywistyczne Zajęcia Językowe – potrzebne będą: oczytanie, 
kreatywność, wyobraźnia i umiejętność logicznego myślenia. 
Msza Święta. Po obiedzie  – drużynowe Architektura na plaży
zmagania. Wybierzemy lidera, będziemy wspólnie planować, 
projektować, zbierać potrzebne materiały i narzędzia, 
a następnie zbudujemy cudo architektury, jakiego polskie 
wybrzeże jeszcze nie widziało! Wieczorem  - Dyskoteka Just Dance
uzbrojeni w dobre humory będziemy szaleć w rytmach 
największych przebojów, szlifując choreograczne układy 
z najlepszymi:)  
DZIEŃ 4
Całodniowa  - zajęcia wyprawa do Gdyni. Akwarium Gdyńskie
terenowe „Flora i Fauna Bałtyku”: w sali kinowej poznamy życie 
i tajemniczy świat głębin Bałtyku; zbieranie materiału 
biologicznego, łowienie bałtyckich okazów do analizy 
w laboratorium; zajęcia w Eksperymentalnej Pracowni Wody 
i Laboratorium Biologicznym z użyciem binokularów. Historia 
Skweru Kościuszki Rejs Statkiem Pirackim oraz  to atrakcje na 
zakończenie gdyńskiej przygody. Wieczorem  Warsztaty Filmowe
w  j.angielskim dla prawdziwych koneserów kina połączone 
z   - wspólnie wyczarujemy czekoladowo - Warsztatami Kulinarnymi
owocowe fondue i oczywiście obowiązkowo popcornowe 
kubełki:)
DZIEŃ 5
Morze w Butelce – warsztaty plastyczne na plaży. Z patyczków, 
muszelek i złotego piasku zrobimy SUPER pamiątkę. Warsztaty 
Językowe – Surprise Wioski . Następnie zabierzemy Was do 
Indiańskiej - prawdziwe indiańskie pióropusze, amulety szczęścia 
i nasze nowe imiona. Będziemy strzelać z prawdziwego 
indiańskiego łuku, uczestniczyć w konkurencjach wymagających 
sprawności i szybkości. To będzie SZTOS! Następnie przygotujemy 
Mega Niespodziankę dla naszych Rodziców, która będzie 
kolorowa, łatwa w transporcie i …od SERCA:) Wieczorem HIT - 
Karaoke połączone z Bursztynowym Show na Dobranoc,   czyli 
szczypta szaleństwa w błyszczących i świecących strojach 
z dużą porcją najlepszych przebojów. 
DZIEŃ 6    
Dzień zaczniemy   –  mostki, tunele, z przytupem w parku linowym
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siatki, jazda rowerem na wysokości, liny i tyrolka - będziemy się 
wspierać i dopingować w j.angielskim.  Warsztaty Językowe
w urokliwej altance na terenie parku linowego to coś, 
co zapamiętamy na długo:) Kolejne z warsztatów to Warsztaty 
Bursztynnicze - prelekcja o bursztynie, pokaz bursztynu, poznanie 
właściwości zycznych i chemicznych bursztynu. Na koniec 
spotkania każdy z uczestników obozu zostanie rzemieślnikiem 
obrabiającym bursztyn – szlifowanie i polerowanie bursztynów. 
Sportowy pojedynek – wychowawcy kontra obozowicze. 
Zmierzymy się w kilku konkurencjach – koszykówka, siatkówka 
i piłka nożna. Szlifujcie formę na tę okazję! Łatwo nie będzie!
DZIEŃ 7
Figle na plaży – szczypta sportu (ringo, bumerang i wyścigi 
zwierzaków). Po obiedzie – czy z tych składników można Bake Off 
wyczarować coś  s łodk iego,  pysznego i  zd rowego, 
a jednocześnie pokazać swoją kreatywność i artystyczną duszę? 
Po zmroku -   –  wyposażeni Nocne zbieranie bursztynu na plaży
w lampy UV i latarki „przesiejemy” plażę.
DZIEŃ 8
Plażowe Szaleństwo – slalom gigant z konkursem na rzut do celu. 
Warsztaty Językowe na plaży  – udowodnimy, że nasza pamięć 
i  kreatywność nie znają granic. Zaraz potem artystyczne dusze 
zachwycimy  Uformujemy mydełka Warsztatami Mydlarskimi.
o różnych kształtach i cudownym zapachu. Zatopimy w nich nie 
tylko dużą porcję miłości i wspomnień, ale również płatki kwiatów, 
bursztyny i piasek prosto z nadbałtyckiej plaży;)
Następnie absolutny HIT – Nocne Starcie: Fląderki kontra 
Szczupaki (z latarkami, wykrywaczami metalu, kompasami i 
mapami). Prawdziwy skarb odnajdzie zapewne ten, kto postawi 
na pracę drużynową, wzajemne wsparcie i fair play.
DZIEŃ 9
Warsztaty Językowe – wielkie podsumowanie naszych postępów 
i  okaz ja do świętowania:)  Zaraz potem pożegnanie 
z morzem i z akcentami językowymi. Peruki, Bałtycka Fotobudka 
kapitańskie atrybuty, pirackie opaski, wąsy i wianki – to 
niezastąpione akcesoria podczas tej sesji;)  –  Gala Oskarowa
prezentacja mult imedialna, pokaz zdjęć, Chwila dla 
Fotoreporterów The top of the top.  - z czego jesteśmy najbardziej 
dumni, które chwile z obozu zostaną z nami na zawsze. –   Kahoot! 
wielki nał. Która drużyna zapamiętała najwięcej ciekawostek, 
słówek i  zwrotów? 
DZIEŃ 10
Pakowanie. Wyjazd.  – quizy Warsztaty Językowe w drodze 
i  zagadki w języku angielskim. Warsztaty Filmowe dla miłośników 
ciekawostek:) 

 przejazd autokarem (klimatyzacja, TV, DVD);
 zakwaterowanie w pokojach 2-6 osobowych z łazienkami 

oraz pokoje typu studio z łazienkami;
 pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja;
 zeszyty edukacyjne ze słownictwem, zwrotami i 

wyzwaniami językowymi, pamiątkowe zdjęcie i ramka;
 bilety wstępu;
 ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie realizowane przez 

NFZ;
 opieka doświadczonej kadry;
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