Informujemy, iż w ramach akcji „Lato 2010” organizowany jest

obóz

międzynarodowy w wersji all inclusive o profilu wypoczynkowo - turystycznym dla dzieci
funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Policji. W obozie mogą brać
udział również dzieci pracowników innych służb mundurowych, a nawet spoza resortu.
Organizatorem

wypoczynku

jest

Niebieskie

Biuro

Turystyczne

Zarządu

Wojewódzkiego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów w Gdańsku.
Dzieci wypoczywać będą w Słonecznym Brzegu - najpiękniejszym kurorcie
turystyczno - wypoczynkowym nad Morzem Czarnym w Bułgarii. Ośrodek usytuowany jest
bezpośrednio przy plaży.
Zakwaterowanie uczestników w międzynarodowym kompleksie kolonijno turystycznym. Na terenie kompleksu do dyspozycji dzieci jest własna plaża i dwa baseny
wraz z leżakami i parasolami (ratownicy), boisko do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej,
fitness klub, sala dyskotekowa, amfiteatr, sala kinowa, bilard, mini golf, tenis stołowy,
automaty z grami zręcznościowymi, dystrybutory z wodą mineralną i dwoma rodzajami
soków, sala komputerowo internetowa (cena 1 lev - 2 zł za godzinę), sklepiki i kantor
wymiany walut. Kompleks jest chroniony przez umundurowaną straż, a na jego terenie
całodobowo dyżuruje lekarz.
Wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek (lody, owoce, ciasta) i kolacja.
Program pobytu:
Uczestnicy znajdują się pod opieką kierowniczki

kolonii asp. Bożeny Bieda,

wychowawców i 6 animatorów. Programy sportowo animacyjne rozpoczynają się o godzinie
7.30, a kończą o 23.00. W ich skład wchodzą zajęcia sportowe na plaży (siatkówka plażowa,
mini piłka nożna, nauka pływania dla początkujących i inne), zajęcia sportowo-artystycznoteatralne (turnieje sportowo-wodne w basenie), zawody mini golfa, turnieje tenisowe,
międzynarodowe mecze siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, zajęcia artystyczno-teatralne w
amfiteatrze, bilard, futbol stołowy, szachy naziemne, rysowanie na ścianie, zajęcia na sali
wyposażonej w symulatory samochodowe i motocykli, boksu i strzelania. Uczestnicy zajęć
zapoznają się także z bułgarskimi tradycjami, obyczajami i językiem.
•

wycieczka do Nessebaru (miasto z II wieku p.n.e. położone na wyspie).

•

wycieczka do Księżycowej Doliny (wizyta w zoo, przejażdżki wózkami zaprzęgniętymi
w osły, degustacja owoców sezonowych w miejscowym sadzie, kolacja - piknik, ognisko
z muzyką i tańcami).

Cena skierowania za jednego uczestnika wynosi 455,00 Euro

2
Wiek uczestników: 10 – 17 lat.
Turnus: 21.07 - 02.08. 2010r.
Wyjazd – w dniu 21.07.2010r. o godz. 7.00 (KWP Lublin) klimatyzowanym autokarem (wc,
serwis, herbata, video).
Trasa: Lublin - Kielce – Kraków – Budapeszt (nocleg wraz ze śniadaniem) – Belgrad
(wymagany paszport) – Sofia – Burgas – Słoneczny Brzeg.
Dzieci pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Policji mają możliwość
skorzystania z dofinansowania zgodnie z obowiązującymi regulaminami socjalnymi.
W Zespole ds. Socjalnych Wydziału Finansów KWP w Lublinie do dnia 11 czerwca 2010 r.
można składać kwestionariusze dot. zgłoszenia dzieci (istnieje możliwość pobrania
kwestionariuszy drogą elektroniczną: www.sm-studium.cba.pl lub www.mistral-holiday.com/
bg

