LATO 2020
hajdasztravel.pl

TRAVEL

NAJLEPSZE OBOZY
DLA DZIECI I JUNIORÓW
21 LAT DOŚWIADCZENIA

hajdasztravel

o nas
TRANSPORT
• SPIS TREŚCI
SZABLEWSKI

ŁĘŻECZKI

AUSTERIA

WRZOS

DIAMENT

VIS

LIMBA

POZNAŃ

70 zł

90 zł

155 zł

195 zł

195 zł

230 zł

VIP

ŁÓDŹ

170 zł

180 zł

150 zł

220 zł

230 zł

235 zł

230 zł

BEŁCHATÓW

VIP

VIP

210 zł

VIP

VIP

VIP

-

KONIN

155 zł

175 zł

165 zł

215 zł

215 zł

VIP

-

KALISZ

175 zł

180 zł

190 zł

VIP

VIP

VIP

-

PIŁA

175 zł

155 zł

VIP

160 zł

160 zł

VIP

-

GORZÓW WLKP.

180 zł

160 zł

VIP

VIP

VIP

VIP

-

GNIEZNO

145 zł

170 zł

145 zł

240 zł

240 zł

220 zł

-

WROCŁAW

175 zł

185 zł

200 zł

240 zł

240 zł

VIP

220 zł

BĘDKOWO

175 zł

185 zł

-

240 zł

240 zł

VIP

VIP

OPOLE

220 zł

240 zł

VIP

VIP

VIP

VIP

220 zł

LEGNICA

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

LESZNO

130 zł

160 zł

-

230 zł

240 zł

VIP

VIP

ZIELONA GÓRA

180 zł

180 zł

-

VIP

VIP

VIP

VIP

KOŁO

-

-

175 zł

-

-

-

-

TUREK

-

-

185 zł

-

-

-

-

PIOTRKÓW TRYB.

-

-

-

-

-

-

240 zł

RADOMSKO

-

-

-

-

-

-

200 zł

CZĘSTOCHOWA

-

-

-

-

-

-

170 zł

1. Cena obejmuje transport w obie strony.
2. Transport organizowany jest przy minimalnej ilości 6 osób (nie dotyczy transportu VIP) .
3. Dojazd VIP realizowany jest przy minimum 5 osobach z danego miasta. Koszt transportu VIP w obie strony • 290 zł.
4. Każdego uczestnika obozu korzystającego z transportu obowiązuje limit bagażu • 1 szt. bagażu głównego o wadze max do 20 kg,
bagaż podręczny max 5 kg (plecaczek lub torebka) zabieramy do autokaru.
5. Transport może być łączony.

OBOZY TEMATYCZNE
Master szef
Bake off Hajdasz
Kocham konie
Mały weterynarz
Obóz Minecraft

16-17
18-19
21
22-23
24-25

Fun&Art
Wakacje z pasją
Kosmiczna przygoda
Scena jest nasza
Magiczne wakacje Hokus Pokus
Letnia strefa zabawy
Akademia stylu

26-27
29
30-31
32-33
34-35
36-40
41

MÓJ 1. OBÓZ
Prawdziwe księżniczki
DIY
Piracka przygoda
4 żywioły

42-44
45-47
48-49
50-51
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FERTA
O
ODWRÓĆ
KATALOG

AS

TK

5
6
7-9
10-11
12-13
15

• D A N
L

OBOZY SPORTOWE
Obóz pływacki
Obóz jeździecki
Camp dance
Fun&Sport
Ekstremalne wakacje
Wodna przygoda

ÓW •

SPIS TREŚCI

TOLA

INFORMACJE • O NAS

JAK ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO
NA WYMARZONY OBÓZ
WARUNKI PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

REZERWACJA INTERNETOWA
NAJWYGODNIEJSZY I NAJSZYBSZY SPOSÓB REZERWACJI

1 W ciągu 3 dni od rezerwacji internetowej należy przesłać podpisaną

Dzięki naszemu systemowi rezerwacji, proponujemy Państwu szybką
rezerwację obozów. Wystarczy posiadać dostęp do Internetu i wykonać
następujące kroki.
1 Włącz przeglądarkę internetową i wpisz naszą stronę

Umowę wraz z wypełnioną Kartą Kwalifikacyjną i Regulaminem
Obozu na maila lub adres biura.
2 W ciągu 7 dni od wygenerowania Umowy należy wpłacić na konto

hajdasztravel.pl

25% ceny obozu.

2 Kliknij „Lato” i wybierz temat obozu lub miejsce.

3 Na miesiąc przed rozpoczęciem obozu należy wpłacić pozostałą kwotę.

3 Następnie kliknij zapisz dziecko, dokładnie wypełnij wszystkie pola
formularza i naciśnij przycisk wyślij.

4 W przypadku zapisu dziecka 3 tygodnie (lub krócej) przed rozpoczęciem

4 Automatycznie na Twój adres mailowy zostaną wysłane wszystkie
dokumenty związane z obozem.

turnusu należy przesłać podpisaną Umowę wraz z wypełnioną Kartą

5 Zadzwonimy do Ciebie i potwierdzimy rezerwacje.

przelewu całej kwoty.

Kwalifikacyjną i Regulaminem na maila wraz z potwierdzeniem

ORGANIZATOR

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

MASZ PYTANIE? CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON LUB SMS HAJDASZ TRAVEL ORGANIZATOR WYPOCZYNKU
DLA DZIECI, JUNIORÓW ORAZ NASTOLATKÓW

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

ul. Podbiałowa 11 • 61-680 Poznań

turystyka@hajdasz.pl • hajdasztravel

KONCESJA ORGANIZATORA TURYSTYKI WYDANA PRZEZ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 379

hajdasztravel.pl

T. 539 997 131 • 501 462 982 • turystyka@hajdasz.pl

539 997 131 • 501 462 982

Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości ok. 4%* wartości obozu (tylko w momencie zapisu dziecka)
*wysokość stopy procentowej poszczególnego dnia podaje ubezpieczyciel

HAJDASZ TRAVEL
to Organizator Wypoczynku dla Dzieci, Juniorów oraz
Nastolatków, które od 21 lat organizuje obozy, kolonie,
zimowiska oraz zielone szkoły. Wyjątkowa kadra
składająca się ze specjalistów w dziedzinie organizacji
wypoczynku przygotowuje tematyczne oferty
dostosowane do wieku i zainteresowań Uczestników.
Nasza kadra składa się ze specjalistów turystyki oraz
animatorów pracujących na co dzień w Centrum Hajdasz
i prowadzących zajęcia taneczne. To osoby, które
sprawią, że Twoje Dziecko podczas obozu będzie czuło
się bezpiecznie i komfortowo.
POSIADAMY:
• zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na organizację
imprez turystycznych o numerze 379,
• członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej,
• program zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty,
• zaufanie Rodziców, którzy co roku powierzają nam
pod opiekę swoje Dzieci.

U

OB O Z

Z

DOFINANSOWANIE:
• przypominamy, że działy socjalne firm dofinansowują
lub w pełni zwracają koszty związane z pobytem Dziecka
na obozie (wystawiamy faktury, zaświadczenia dla
zakładów pracy).

REL A

A
CJ •

5% ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA

PODCZAS TRWANIA TURNUSÓW CZYNNA JEST CAŁODOBOWA INFOLINIA

• FOTO

DZIECIOM ZAPEWNIAMY:
• pokoje z pełnym węzłem sanitarnym,
• wykwalifikowanych opiekunów,
• zespół animatorów,
• opiekę medyczną,
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie,
• ubezpieczenie NNW,
• bezpieczeństwo,
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WEJDŹ NA:

hajdasztravel
@hajdasztravel

6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • OBÓZ PŁYWACKI

OBÓZ PŁYWACKI

OBÓZ Z CODZIENNĄ NAUKĄ PŁYWANIA
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1549 zł
08.08-14.08 • (7 dni sob.-pt.) • CENA 1549 zł

OLIMPIJSKI

DESER

CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • OPŁATY KARTY
PŁYWACKIEJ / SPECJALNEJ KARTY PŁYWACKIEJ

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

PODWODNA SESJA ZDJĘCIOWA • chcesz zrobić sobie sesję
zdjęciową, która będzie zupełnie inna niż wszystkie?

Obóz dedykowany miłośnikom pływania, pragnącym spędzić
wakacje pełne ruchu i zabawy. Uczestnicy będą mieli okazję
wykazać się kreatywnością, odkrywać swoje zainteresowania
i pasje, a to wszystko pod fachowym okiem instruktora. Obóz
z codzienną nauką pływania to sposób na podniesienie pływackich umiejętności niezależnie od stopnia zaawansowania.

Gwarantujemy, że podwodne zdjęcie będą podziwiać wszyscy.
ZAWODY PŁYWACKIE • pokaż wszystkim, że pływanie Ci nie
straszne i zdobądź puchar Mistrza Obozu.
WODNY TOR PRZESZKÓD • obóz pływacki to nie tylko treningi,
my znajdujemy również czas na zabawę. Sprawdzimy, która
drużyna wygra wodny wyścig.
CODZIENNE ZAJĘCIA NA BASENIE • udoskonalimy swoje
umiejętności pod czujnym okiem instruktora pływania.
DESER GODNY OLIMPIJCZYKA • przyrządzimy deser, którego
nie powstydziłby się sam mistrz świata. Udowodnimy, że pyszne
desery nie muszą być niezdrowe!

BASEN

MOŻLIWOŚĆ WYROBIENIA KARTY PŁYWACKIEJ LUB
SPECJALNEJ KARTY PŁYWACKIEJ (ŻÓŁTY CZEPEK)

5

10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • OBÓZ JEŹDZIECKI

OBÓZ JEŹDZIECKI

OBÓZ Z DOSKONALENIEM JAZDY KONNEJ
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 2180 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1598 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • UBEZPIECZENIA

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dedykowany osobom jeżdżącym konno – które potrafią
poruszać się w kłusie, trzymają prawidłowo wodze oraz posiadają umiejętność anglezowania. Profesjonalny obóz jeździecki
dla miłośników koni oraz jazdy konnej. Umiesz już jeździć konno
i chcesz doskonalić swoje umiejętności? Ten obóz jest dla Ciebie!

ZAJĘCIA W SIODLE • codzienna jazda konna 2x1h (120 min).
W dniu przyjazdu oraz wyjazdu 1h dziennie.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE • nauka od podstaw jak zaopiekować
się koniem z codzienną wizytą w stajni, dowiedz się co należy
do obowiązków stajennych i jak dbać o sprzęt jeździecki.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE • poznaj rasy koni, co jedzą, jak się
zachowują, a na koniec sprawdź swoją wiedzę w wielkim
Quizie o koniach.
MÓJ WŁASNY PALCAT • zaprojektuj i ozdób własny palcat.
KUCYKOWE MAGNESY • razem wykonamy wspaniałe magnesy
na lodówkę.
DODAKOWO WYMAGANE
• ZAŚWIADCZENIE OD INSTRUKTORA O POZIOMIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA
• ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ
UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH JEŹDZIECKICH
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8-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • CAMP DANCE

CAMP DANCE
OBÓZ TANECZNY

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

TIKTOK CHALLENGE! • podejmij się razem z nami wyzwania tanecznego i weź udział w jego realizacji. Nauczymy się, nagramy
a na końcu zaprosimy innych tancerzy do naszego wyzwania.
FINGERS DANCE • naucz się totalnie nowego stylu tanecznego
Finger-tutting, który podbija scenę w USA oraz YouTube.
Widowiskowy taniec palców tylko na obozie CAMP DANCE.
SESJA ZDJĘCIOWA KOLOR DANCE • weź udział w naszej niesamowitej sesji zdjęciowej. Fotograf zrobi Tobie zdjęcia w ruchu,
razem z proszkami holi lub grając ze światło-cieniem.
CODZIENNE ZAJĘCIA • podczas zajęć poznaj najnowsze premierowe wakacyjne układy taneczne Crea Dance Fit.
TANIEC ANIMACYJNY • poznaj najbardziej znane i lubiane tańce animacyjne wykorzystywane podczas „animacji przy basenie”
w hotelach i kurortach. Bądź przygotowany i zaskocz animatora.
Przygotuj również swój autorski układ taneczny, który będziesz
miał okazje zaprezentować przed innymi tancerzami.
KOSZULKA DO TAŃCA • stwórz swoją autorską koszulkę do tańca.

Obóz dla prawdziwych miłośników tańca, którzy nie boją się
podjąć nowych wyzwań i chcą poznać nowe style taneczne.
Uczestnicy będą mogli przeżyć taneczną przygodę swojego życia.
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8-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • CAMP DANCE

CAMP DANCE JUNIOR
OBÓZ TANECZNY

HOTEL VIS • (woj. pomorskie) jest ośrodkiem położonym
w Jastrzębiej Górze • jednej z najpopularniejszych miejscowości
nadmorskich w Polsce. Miejscowość ta jest miejscem najdalej
wysuniętym na północ w naszym kraju. Obiekt dzieli zaledwie
kilka kroków od plaży Morza Bałtyckiego.
17.07-26.07 • (10 dni pt.-ndz.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU• WYCIECZKI

TYLKO NA TYM TURNUSIE!

KONCERT NATALII CAPELIK-MUIANGE

FINALISTKA 8 EDYCJI MAM TALENT
ĆWIERĆFINALISTKA THE VOICE OF POLAND IX
AUTORKA PIOSENKI BIG BROTHER„KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ”

TIKTOK CHALLENGE! • podejmij się razem z nami wyzwania tanecznego i weź udział w jego realizacji. Nauczymy się, nagramy
a na końcu zaprosimy innych tancerzy do naszego wyzwania.
FINGERS DANCE • naucz się totalnie nowego stylu tanecznego
Finger-tutting, który podbija scenę w USA oraz YouTube.
Widowiskowy taniec palców tylko na obozie CAMP DANCE.
SESJA ZDJĘCIOWA KOLOR DANCE • weź udział w naszej niesamowitej sesji zdjęciowej. Fotograf zrobi Tobie zdjęcia w ruchu,
razem z proszkami holi lub grając ze światło-cieniem.
CODZIENNE ZAJĘCIA • podczas zajęć poznaj najnowsze premierowe wakacyjne układy taneczne Crea Dance Fit.
TANIEC ANIMACYJNY • poznaj najbardziej znane i lubiane tańce animacyjne wykorzystywane podczas „animacji przy basenie”
w hotelach i kurortach. Bądź przygotowany i zaskocz animatora.
Przygotuj również swój autorski układ taneczny, który będziesz
miał okazje zaprezentować przed innymi tancerzami.
KOSZULKA DO TAŃCA • stwórz swoją autorską koszulkę do tańca.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla prawdziwych miłośników tańca, którzy nie boją się
podjąć nowych wyzwań i chcą poznać nowe style taneczne.
Uczestnicy będą mogli przeżyć taneczną przygodę swojego życia.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

ZRÓB SOBIE SELFIE Z ULUBIONYM AKTOREM LUB SPORTOWCEM!
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8-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • CAMP DANCE

CAMP DANCE
OBÓZ TANECZNY

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
08.08-14.08 • (7 dni sob.-pt.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
TIKTOK CHALLENGE! • podejmij się razem z nami wyzwania tanecznego i weź udział w jego realizacji. Nauczymy się, nagramy
a na końcu zaprosimy innych tancerzy do naszego wyzwania.
FINGERS DANCE • naucz się totalnie nowego stylu tanecznego
Finger-tutting, który podbija scenę w USA oraz YouTube.
Widowiskowy taniec palców tylko na obozie CAMP DANCE.
SESJA ZDJĘCIOWA KOLOR DANCE • weź udział w naszej niesamowitej sesji zdjęciowej. Fotograf zrobi Tobie zdjęcia w ruchu,
razem z proszkami holi lub grając ze światło-cieniem.
CODZIENNE ZAJĘCIA • podczas zajęć poznaj najnowsze premierowe wakacyjne układy taneczne Crea Dance Fit.
TANIEC ANIMACYJNY • poznaj najbardziej znane i lubiane tańce animacyjne wykorzystywane podczas „animacji przy basenie”
w hotelach i kurortach. Bądź przygotowany i zaskocz animatora.
Przygotuj również swój autorski układ taneczny, który będziesz
miał okazje zaprezentować przed innymi tancerzami.
KOSZULKA DO TAŃCA • stwórz swoją autorską koszulkę do tańca.

Obóz dla prawdziwych miłośników tańca, którzy nie boją się
podjąć nowych wyzwań i chcą poznać nowe style taneczne.
Uczestnicy będą mogli przeżyć taneczną przygodę swojego życia.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • FUN & SPORT

FUN & SPORT JUNIOR
OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY

HOTEL WRZOS • (woj. zachodniopomorskie) położony
na terenie lasu iglastego w odległości 200 m od plaży. Ośrodek
Wrzos posiada basen. Swoim położeniem zapewnia ciszę,
relaks i doskonały wypoczynek.
08.07-18.07 • (11 dni śr.-sob.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz Fun & Sport to miejsce dla wszystkich, którzy kochają
aktywnie spędzać czas! Każdy dzień wypełniony sportem
i dobrą zabawą, która pozwoli nam poczuć ducha rywalizacji. Na pewno nie będziemy się nudzić, ponieważ czeka na nas
mnóstwo atrakcji!

EXTREME RUN • bieg z przeszkodami, który sprawdzi Waszą
zwinność i szybkość.
ROZGRYWKI ESPORT • sprawdzimy się także w elektronicznej wersji rozgrywek sportowych!
KOLOROWY BIEG • proszki holi, to moc kolorów, która umili
nam nasz bieg i pozwoli na wykonanie barwnych zdjęć pamiątkowych.
TURNIEJ SPORTOWY • rywalizacja w grach zespołowych!
Zwycięska drużyna poprowadzi rozgrzewkę dla całego obozu!
ROZGRYWKI NASZYCH RODZICÓW • zmierzymy się w najpopularniejszych dyscyplinach znanych z podwórka naszym
rodzicom.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
PARK LINOWY
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • FUN & SPORT

FUN & SPORT

OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1210 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1210 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz Fun & Sport to miejsce dla wszystkich, którzy kochają
aktywnie spędzać czas! Każdy dzień wypełniony sportem
i dobrą zabawą, która pozwoli nam poczuć ducha rywalizacji. Na pewno nie będziemy się nudzić, ponieważ czeka na nas
mnóstwo atrakcji!

WODNE ZJEŻDŻALNIE • małpi gaj na wodzie, połączony ze
zjeżdżalnią.
EXTREME RUN • bieg z przeszkodami, który sprawdzi Waszą
zwinność i szybkość.
ROZGRYWKI ESPORT • sprawdzimy się także w elektronicznej wersji rozgrywek sportowych!
KOLOROWY BIEG • proszki holi, to moc kolorów, która umili
nam nasz bieg i pozwoli na wykonanie barwnych zdjęć pamiątkowych.
TURNIEJ SPORTOWY • rywalizacja w grach zespołowych!
Zwycięska drużyna poprowadzi rozgrzewkę dla całego obozu!
ROZGRYWKI NASZYCH RODZICÓW • zmierzymy się w najpopularniejszych dyscyplinach znanych z podwórka naszym
rodzicom.

BASEN
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • EKSTREMALNE WAKACJE

EKSTREMALNE WAKACJE
OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
13.07-17.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
20.07-24.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1210 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Temat przygotowany przez grupę miłośników SURVIVALU!!
Uczestnicy przejdą prawdziwą wakacyjną szkołę przetrwania.
Będą musieli sprostać wielu wyzwaniom jakie będą czekać na
ich drodze. Tutaj liczy się spryt, zaangażowanie i współpraca.
Zapraszamy wszystkich głodnych wrażeń! Stopień trudności
dostosowany do wieku oraz umiejętności uczestnika.

SZALONA ZABAWA • na dmuchanych zamkach - małpi gaj.
TERENOZNAWSTWO • gdy zapadnie zmrok, my wyruszymy
w teren mając tylko kompas i mapę. Czy uda nam się dotrzeć
z punktu A do punktu B napotykając różne przeszkody?
CELNA TAKTYKA • będziemy trenować celność i precyzję podczas
zajęć łuczniczych. Kto okaże się najlepszy?
WYZWANIE SURVIVALOWCA • w lesie czeka nas kilka zadań
do wykonania. Czy zdobędziesz wszystkie odznaki? Czeka na nas
rozpalanie ogniska, budowa schronienia, szybki kurs kamuflażu,
a także techniki pozyskiwania wody i pożywienia.
BIEG KOMANDOSA • bieg terenowy na orientację. Podzielimy
się na drużyny i sprawdzimy, który zespół najszybciej pokona trasę
pełną przygód.
SIŁA I SPRYT • czy uda Ci się pokonać wielką ściankę wspinaczkową i zdobyć flagę przeciwnej drużyny?
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • EKSTREMALNE WAKACJE

EKSTREMALNE WAKACJE
OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1145 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Temat przygotowany przez grupę miłośników SURVIVALU!!
Uczestnicy przejdą prawdziwą wakacyjną szkołę przetrwania.
Będą musieli sprostać wielu wyzwaniom jakie będą czekać na
ich drodze. Tutaj liczy się spryt, zaangażowanie i współpraca.
Zapraszamy wszystkich głodnych wrażeń! Stopień trudności
dostosowany do wieku oraz umiejętności uczestnika.

SZALONA ZABAWA • na dmuchanych zamkach - małpi gaj.
TERENOZNAWSTWO • gdy zapadnie zmrok, my wyruszymy
w teren mając tylko kompas i mapę. Czy uda nam się dotrzeć
z punktu A do punktu B napotykając różne przeszkody?
CELNA TAKTYKA • będziemy trenować celność i precyzję podczas
zajęć łuczniczych. Kto okaże się najlepszy?
WYZWANIE SURVIVALOWCA • w lesie czeka nas kilka zadań
do wykonania. Czy zdobędziesz wszystkie odznaki? Czeka na nas
rozpalanie ogniska, budowa schronienia, szybki kurs kamuflażu,
a także techniki pozyskiwania wody i pożywienia.
BIEG KOMANDOSA • bieg terenowy na orientację. Podzielimy
się na drużyny i sprawdzimy, który zespół najszybciej pokona trasę
pełną przygód.
SIŁA I SPRYT • czy uda Ci się pokonać wielką ściankę wspinaczkową i zdobyć flagę przeciwnej drużyny?
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8-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ SPORTOWY • WODNA PRZYGODA

WODNA PRZYGODA
OBÓZ Z NAUKĄ PŁYWANIA NA DESCE SUP

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1279 zł
13.07-17.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1279 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1249 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Lubisz wodę i różnego rodzaju sporty wodne? Możesz godzinami siedzieć w basenie i spędzać całe dnie na świeżym powietrzu? Ten obóz jest właśnie dla Ciebie! Ruch, woda oraz
świetna zabawa gwarantowana.

SUP • codzienne warsztaty nauki pływania na deskach SUP.
Rozwiń swoją koordynacje ruchową, złap balans ciała i pływaj jak
zawodowiec!
SZALONA ZABAWA • na dmuchanych zamkach.
SLACKLINE • sprawdzimy, kto z Was utrzyma się jak najdłużej
na linie.
ZDROWE I PYSZNE • poznasz jak przygotować zdrowy i pyszny
napój izotoniczny, który dostarczy Ci energii.
MÓJ WŁASNY BIDON • zajęcia kreatywno-plastyczne. Stwórz
swój własny bidon i naucz się pić rekomendowaną ilość wody
dziennie, nie dopuszczając aby Twój organizm miał za mało
płynów!
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MASTER SZEF
100%

BIO
EKO
FIT

MASTER SZEF

MISTRZOWIE GOTOWANIA • EDYCJA SPECJALNA BIO/EKO/FIT
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
13.07-17.07 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1270 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

WARSZTATY KULINARNE Z ARTUREM WESOŁYM
Podczas turnusu razem z Arturem przygotujecie wspaniałe potrawy.
Uczestnicy będą mogli również przeprowadzić wywiad z Szefem Kuchni,
zrobić sobie pamiątkową fotkę, a także otrzymać autograf.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Specjalna edycja naszego kultowego tematu Master Szef dedykowana jest dzieciom, które chcą nie tylko poznać tajniki
technik kulinarnych i gotować z nami, ale także są świadome
zdrowia. Wspólnie pogłębimy temat eko żywności, poznamy
przepisy na fit pyszności świetnie się przy tym bawiąc. W ubiegłorocznej edycji mistrz kuchni, Pan Artur Wesoły zadziwiał nas
swoimi pomysłami, ale to co przygotował w tym roku…
TO BĘDZIE FIT SZALEŃSTWO!

JAK TO SIĘ JE? • poznamy piramidę żywienia dla dzieci i młodzieży
obowiązującą w tych czasach, przeanalizujemy i wspólnie stworzymy
obozowy kodeks zdrowych zasad oraz wprowadzimy je w życie.
ZAKŁADAMY WŁASNĄ UPRAWĘ ZIÓŁ • poznamy tajniki ziół, które
od lat ułatwiają nam życie oraz stworzymy własny ogródek zielarski.
WAKACYJNE FIT BURGERY • przyrządzimy wersję light znanych
Wam burgerów, które będą miały o połowę mniej kalorii od tych klasycznych, a będą smakować o niebo lepiej.
ŚNIADANIE SUPERHERO • dowiemy się co najlepiej jeść na śniadanie i wypróbujemy pyszne przepisy na poranne smakołyki.
FIT PTASIE MLECZKO Z GALARETKĄ I OWOCAMI • kto powiedział,
że deser musi być bombą kaloryczną? To niebiańskie, lekkie ptasie
mleczko sprawi, że desery fit bardzo Wam posmakują.
ULEPIMY DZIŚ BUŁECZKĘ • czyli obozowa piekarnia pełną parą. Pełnoziarniste, zdrowe, orkiszowe lub żytnie- bułeczki w zdrowszej wersji.
DZIEŃ PEŁEN BIAŁKA I NABIAŁU • czyli twarożek w trzech pysznych
odsłonach. Wspólnie przygotujemy pasty słone i słodkie, które idealnie
sprawdzą się na przyjęciach.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MASTER SZEF

100%

MASTER SZEF

BIO
EKO
FIT

MISTRZOWIE GOTOWANIA • EDYCJA SPECJALNA BIO/EKO/FIT
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz) • CENA 1499 zł
08.08-14.08 • (7 dni sob.-pt.) • CENA 1529 zł
24.08-28.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1165 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

JAK TO SIĘ JE? • poznamy piramidę żywienia dla dzieci i młodzieży
obowiązującą w tych czasach, przeanalizujemy i wspólnie stworzymy
obozowy kodeks zdrowych zasad oraz wprowadzimy je w życie.
ZAKŁADAMY WŁASNĄ UPRAWĘ ZIÓŁ • poznamy tajniki ziół, które
od lat ułatwiają nam życie oraz stworzymy własny ogródek zielarski.
WAKACYJNE FIT BURGERY • przyrządzimy wersję light znanych
Wam burgerów, które będą miały o połowę mniej kalorii od tych klasycznych, a będą smakować o niebo lepiej.
ŚNIADANIE SUPERHERO • dowiemy się co najlepiej jeść na śniadanie i wypróbujemy pyszne przepisy na poranne smakołyki.
FIT PTASIE MLECZKO Z GALARETKĄ I OWOCAMI • kto powiedział,
że deser musi być bombą kaloryczną? To niebiańskie, lekkie ptasie
mleczko sprawi, że desery fit bardzo Wam posmakują.
ULEPIMY DZIŚ BUŁECZKĘ • czyli obozowa piekarnia pełną parą. Pełnoziarniste, zdrowe, orkiszowe lub żytnie- bułeczki w zdrowszej wersji.
DZIEŃ PEŁEN BIAŁKA I NABIAŁU • czyli twarożek w trzech pysznych
odsłonach. Wspólnie przygotujemy pasty słone i słodkie, które idealnie
sprawdzą się na przyjęciach.

Specjalna edycja naszego kultowego tematu Master Szef dedykowana jest dzieciom, które chcą nie tylko poznać tajniki
technik kulinarnych i gotować z nami, ale także są świadome
zdrowia. Wspólnie pogłębimy temat eko żywności, poznamy
przepisy na fit pyszności świetnie się przy tym bawiąc. W ubiegłorocznej edycji mistrz kuchni, Pan Artur Wesoły zadziwiał nas
swoimi pomysłami, ale to co przygotował w tym roku…
TO BĘDZIE FIT SZALEŃSTWO!

17

6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • BAKE OFF HAJDASZ

BAKE OFF HAJDASZ
OBÓZ KULINARNY

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
20.07-24.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1270 zł
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1240 zł
10.08-14.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1240 zł

WARSZTATY KULINARNE Z ARTUREM WESOŁYM
Podczas turnusu razem z Arturem przygotujecie wspaniałe potrawy.
Uczestnicy będą mogli również przeprowadzić wywiad z Szefem Kuchni,
zrobić sobie pamiątkową fotkę, a także otrzymać autograf.

CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

SERNICZEK NA ZIMNO • idealny na upalne lato. Wspólnie przygotujemy pyszne, kremowe mini serniczki z chrupiącym spodem,
które dodatkowo będą fit.
PRZEPIS BABCI • tajniki i techniki wyrabiania najlepszego ciasta drożdżowego. A co za tym idzie na obozie stworzymy drożdżówkolandię • z serem, owocem, budyniem czy czekoladą? Jak
sądzisz, które będą najlepsze?
CZEKOLADOWE MUFFINY • wg Nigelli Lawson, palce lizać. Kto
nie lubi czekolady? Te słodkości sprawią, że tego dnia poczujecie
się dopieszczeni, zadbacie także o estetykę Waszych wypieków aż
inni Wam pozazdroszczą.
BATONY MOCY • alternatywa na drugie śniadanie. Niemożliwe?
A jednak, te batony pokochacie Wy, jak i również Wasi rodzice.
Pełne błonnika, witamin i dobroczynnych składników udowodnią,
że batony na drugie śniadanie to świetny pomysł.
KRUCHE, KRUCHE, KRUCHE podstawą tart, szarlotek ciast
i nie tylko. Zobaczymy kto ma najlepszą technikę wyrabiania ciasta kruchego i upieczemy pyszne chrupiące łakocie.
GOTOWI NA START • zmierzymy się również w rozgrywce na
start, gdzie ważny będzie nie tylko przepis ale również i czas.
Zobaczymy czy podołacie pysznemu Kinder Country w Waszych
wydaniach.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Temat dla wszystkich obozowych pracusiów i łasuchów.
Sprawdzimy się w różnych technikach pieczenia, poznamy
babcine przepisy oraz cukiernicze nowinki. Poznamy również
fit przepisy na słodycze. Lubisz zabawę w kuchni i słodkości?
Ten temat jest właśnie dla Ciebie!
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MASTER SZEF

BAKE OFF HAJDASZ
OBÓZ KULINARNY DLA JUNIORÓW

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
11.07-19.07 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1829 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

SERNICZEK NA ZIMNO • idealny na upalne lato. Wspólnie przygotujemy pyszne, kremowe mini serniczki z chrupiącym spodem,
które dodatkowo będą fit.
PRZEPIS BABCI • tajniki i techniki wyrabiania najlepszego ciasta drożdżowego. A co za tym idzie na obozie stworzymy drożdżówkolandię • z serem, owocem, budyniem czy czekoladą? Jak
sądzisz, które będą najlepsze?
CZEKOLADOWE MUFFINY • wg Nigelli Lawson, palce lizać. Kto
nie lubi czekolady? Te słodkości sprawią, że tego dnia poczujecie
się dopieszczeni, zadbacie także o estetykę Waszych wypieków aż
inni Wam pozazdroszczą.
BATONY MOCY • alternatywa na drugie śniadanie. Niemożliwe?
A jednak, te batony pokochacie Wy, jak i również Wasi rodzice.
Pełne błonnika, witamin i dobroczynnych składników udowodnią,
że batony na drugie śniadanie to świetny pomysł.
KRUCHE, KRUCHE, KRUCHE podstawą tart, szarlotek ciast
i nie tylko. Zobaczymy kto ma najlepszą technikę wyrabiania ciasta kruchego i upieczemy pyszne chrupiące łakocie.
GOTOWI NA START • zmierzymy się również w rozgrywce na
start, gdzie ważny będzie nie tylko przepis ale również i czas.
Zobaczymy czy podołacie pysznemu Kinder Country w Waszych
wydaniach.

Temat dla wszystkich obozowych pracusiów i łasuchów.
Sprawdzimy się w różnych technikach pieczenia, poznamy
babcine przepisy oraz cukiernicze nowinki. Poznamy również
fit przepisy na słodycze. Lubisz zabawę w kuchni i słodkości?
Ten temat jest właśnie dla Ciebie!
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6-10 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • KOCHAM KONIE

KOCHAM KONIE
OBÓZ Z CODZIENNĄ JAZDĄ KONNO

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1390 zł
13.07-17.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1390 zł
08.08-14.08 • (7 dni sob.-pt.) • CENA 1649 zł
24.08-28.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1390 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dedykowany wszystkim miłośnikom koni, zarówno tym
którzy już potrafią jeździć konno jak i tym którzy chcieliby się
nauczyć. Czeka na Was wiele atrakcji. Pokażemy jak troszczyć
się oraz pielęgnować te zwierzęta. Podczas codziennych zajęć
z instruktorem jeździectwa przeżyjecie niezapomnianą przygodę. Gwarantujemy, że po tym obozie konie będą Waszymi
ulubionymi zwierzakami.

UCZYMY SIĘ JEŹDZIĆ • codzienna jazda konna pod czujnym
okiem instruktora (25 min).
ODWIEDZINY W STAJNI • podczas codziennej wizyty
w stajni będziemy karmić i poszerzać wiedzę o naszych przyjaciołach. Dowiemy się również kilku ciekawostek na temat
tych pięknych zwierząt.
KUCYKOWA BIŻUTERIA • stworzymy modne bransoletki
z maleńkimi konikami.
DECOUPAGE • zrobimy ozdoby do pokoju metodą decoupage
z motywem koni.
MÓJ WŁASNY KUBEK • sami przyozdobimy kubki, w których
zaparzymy herbatę na seans filmowy z konikami w rolach
głównych.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MAŁY WETERYNARZ

MAŁY WETERYNARZ
EDYCJA SAFARI

HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego
i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
28.06-03.07 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1349 zł
09.08-14.08 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1349 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Wszystkich miłośników zwierząt zapraszamy na drugą edycję
tematu „Mały Weterynarz”, który w tym roku będzie nawiązywał również do dzikich zwierząt. Podczas wycieczki do ZOO
spotkamy zwierzęta z różnych zakątków świata i dowiemy się
jaka jest ich prawdziwa natura. Nie wyobrażamy sobie też
obozu bez nawiązania do naszych domowych zwierzaków, poznamy je nieco bliżej dzięki różnym zabawom.

WYCIECZKA DO ZOO • pakujemy plecaki i wyruszamy w podróż,
by poznać dzikie zwierzęta i nie tylko. Spotkamy 11 miesięczne pandy małe, które przybyły prostu z czeskiego ogrodu zoologicznego.
Spotkanie z weterynarzem • chcecie bliżej poznać pracę weterynarza, usłyszeć opowieści prosto z kliniki lub zadać nurtujące
Was pytania? Będziecie mieli okazję podczas spotkania z lekarzem weterynarii.
DLA TYCH NAJMNIEJSZYCH • sami stworzymy zabawki dla
podopiecznych schronisk!
PYSSLA • stworzymy breloki z ulubionymi zwierzętami!
ZWIERZĘCE SŁOIKI NA SKARBY! Sami udekorujemy słoiki
w których możemy przechowywać m.in. przysmaki dla naszego
pupila!
ZWIERZĘCE ORIGAMI • wykonamy papierowe zoo, nauczymy
się cierpliwości i dokładności przy zginaniu kartek na kształt
zwierząt.
WIELKI QUIZ ZWIERZĘCY • rozwiążemy zagadki pozostawione
przez naszych przyjaciół i przekonamy się kto jest największym
miłośnikiem dzikiej natury.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MAŁY WETERYNARZ

MAŁY WETERYNARZ
EDYCJA SAFARI

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1240 zł
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1210 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Wszystkich miłośników zwierząt zapraszamy na drugą edycję
tematu „Mały Weterynarz”, który w tym roku będzie nawiązywał również do dzikich zwierząt. Podczas wycieczki do ZOO
spotkamy zwierzęta z różnych zakątków świata i dowiemy się
jaka jest ich prawdziwa natura. Nie wyobrażamy sobie też
obozu bez nawiązania do naszych domowych zwierzaków, poznamy je nieco bliżej dzięki różnym zabawom.

WYCIECZKA DO ZOO • pakujemy plecaki i wyruszamy w podróż,
by poznać dzikie zwierzęta i nie tylko. Spotkamy 11 miesięczne pandy małe, które przybyły prostu z czeskiego ogrodu zoologicznego.
Spotkanie z weterynarzem • chcecie bliżej poznać pracę weterynarza, usłyszeć opowieści prosto z kliniki lub zadać nurtujące
Was pytania? Będziecie mieli okazję podczas spotkania z lekarzem weterynarii.
DLA TYCH NAJMNIEJSZYCH • sami stworzymy zabawki dla
podopiecznych schronisk!
PYSSLA • stworzymy breloki z ulubionymi zwierzętami!
ZWIERZĘCE SŁOIKI NA SKARBY! Sami udekorujemy słoiki
w których możemy przechowywać m.in. przysmaki dla naszego
pupila!
ZWIERZĘCE ORIGAMI • wykonamy papierowe zoo, nauczymy
się cierpliwości i dokładności przy zginaniu kartek na kształt
zwierząt.
WIELKI QUIZ ZWIERZĘCY • rozwiążemy zagadki pozostawione
przez naszych przyjaciół i przekonamy się kto jest największym
miłośnikiem dzikiej natury.
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7-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • OBÓZ MINECRAFT

OBÓZ MINECRAFT

OBÓZ Z CODZIENNĄ NAUKĄ GRY W MINECRAFT
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1240 zł
20.07-24.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1240 zł
10.08-14.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1210 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1210 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dedykowany wszystkim, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez ulubionej gry. Miłośnicy i pasjonaci Minecrafta na naszym
obozie spełnią swoje marzenia, poznając temat z zupełnie innej
strony. Podczas obozu uczestnicy poznają największe tajemnice
gry Minecraft. Będą mieli również okazję spotkać się z innymi graczami, i wymienić się swoimi doświadczeniami. W trakcie zajęć
wszyscy uczestnicy połączeni są online do jednego świata, jednocześnie wcielą się w kreatorów, tworząc go. Nie zapominając, że to
wakacje stawiamy na zabawę i ruch na świeżym powietrzu.

REDSTONEOWE KONSTRUKCJE • naucz się podstawowych
oraz zaawansowanych technik i trików redstoneowych. Jak
przeżyć w dziczy.
O NIE PUŁAPKA! • Nauczysz się jak tworzyć pułapki i w nie
nie wpadać.
TURNIEJ ARCHITEKTÓW • wykażemy się umiejętnościami
budowania struktur oraz dekorowania wnętrz w naszych budynkach.
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7-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • OBÓZ MINECRAFT

OBÓZ MINECRAFT DLA JUNIORÓW
OBÓZ Z CODZIENNĄ NAUKĄ GRY W MINECRAFT

HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego
i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
28.06-03.07 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1349 zł
09.08-14.08 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1349 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dedykowany wszystkim, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez ulubionej gry. Miłośnicy i pasjonaci Minecrafta na naszym
obozie spełnią swoje marzenia, poznając temat z zupełnie innej
strony. Podczas obozu uczestnicy poznają największe tajemnice
gry Minecraft. Będą mieli również okazję spotkać się z innymi graczami, i wymienić się swoimi doświadczeniami. W trakcie zajęć
wszyscy uczestnicy połączeni są online do jednego świata, jednocześnie wcielą się w kreatorów, tworząc go. Nie zapominając, że to
wakacje stawiamy na zabawę i ruch na świeżym powietrzu.

CODZIENNE ROZGRYWKI Z TRENEREM
UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH • wspólnie obejrzymy rozgrywki
zawodowców i poddamy je analizie.
CO TY WIESZ O MINECRAFCIE? • quiz wiedzy na temat Waszej pasji.
ŚWIAT MINECRAFT • stworzymy model Twojej ulubionej postaci z gry.
CODZIENNA DAWKA RUCHU • tory przeszkód, gry terenowe
oraz rozgrywki drużynowe na świeżym powietrzu.
PENDRIVE MINECRAFT • zaprojektuj i ozdób jak chcesz swój
własny pendrive.
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8-10 lat • 11-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • FUN&ART.

FUN&ART

OBÓZ KREATYWNO-PLASTYCZNY
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
08.08-14.08 • (7 dni sob.-pt.) • CENA 1449 zł
24.08-28.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

DZIEŃ SPOZA GRANIC • przygotujemy Japońskie laleczki Kokeshi na szczęście i nauczymy się kilka słów w języku japońskim, Czy
ich pismo aby na pewno jest łatwe?
JAK JAPONIA TO MUSI BYĆ SUSHI • ale jakie? Mydełkowe!!
Wykonamy mydła, które wyglądają jak sushi, świetny gadżet na
prezent.
BŁYSZCZĄCY ŚWIECZNIK HANDMADE • stwórz odbijający
światło świecznik, który ozdobi każdy stół.
ZRÓB TO SAM • dzień z igłą i nitką. Poznamy rodzaje ściegów
ręcznych i zaprojektujemy śliczną zabawkę. Uszyjemy humorystycznego skrzata, który poprawi humor każdej z nas.
ANIOŁKI SZCZĘŚCIA • zaprojektujemy aniołka na szczęście, powodzenie, dobre oceny lub takiego o jakim marzysz. Następnie
wykonamy go z gliny i starannie wykończymy.
DZIEŃ KREATYWNOŚCI • z różnorodnych materiałów stwórz
własne arcydzieło • wymyślone przez Ciebie i przeznacz je na obozową licytację.
LAS W SŁOIKU • wspólnie przygotujemy piękną, pachnącą ozdobę do Waszych pokoi, która urozmaici jego wygląd. Stawiamy na
eko • nasze słoiki powstaną z rzeczy z odzysku, nie marnując przy
tym zasobów naszej planety.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dedykowany starszym dziewczynkom, które również
w wakacje chcą twórczo spędzić czas. Stworzymy piękne
rzeczy, które będą wykonane przez uczestniczki. Razem wybierzemy szczytny cel i urządzimy obozową licytację Waszych
prac! Motto przewodnie naszego obozu • Twoja kreatywność
może pomóc!
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8-10 lat • 11-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • FUN&ART.

FUN&ART

OBÓZ KREATYWNO-PLASTYCZNY
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

LAS W SŁOIKU • wspólnie przygotujemy piękną, pachnącą ozdobę do Waszych pokoi, która urozmaici jego wygląd. Stawiamy na
eko • nasze słoiki powstaną z rzeczy z odzysku, nie marnując przy
tym zasobów naszej planety.
DZIEŃ SPOZA GRANIC • przygotujemy Japońskie laleczki Kokeshi na szczęście i nauczymy się kilka słów w języku japońskim, Czy
ich pismo aby na pewno jest łatwe?
JAK JAPONIA TO MUSI BYĆ SUSHI • ale jakie? Mydełkowe!!
Wykonamy mydła, które wyglądają jak sushi, świetny gadżet na
prezent.
BŁYSZCZĄCY ŚWIECZNIK HANDMADE • stwórz odbijający
światło świecznik, który ozdobi każdy stół.
ZRÓB TO SAM • dzień z igłą i nitką. Poznamy rodzaje ściegów
ręcznych i zaprojektujemy śliczną zabawkę. Uszyjemy humorystycznego skrzata, który poprawi humor każdej z nas.
ANIOŁKI SZCZĘŚCIA • zaprojektujemy aniołka na szczęście, powodzenie, dobre oceny lub takiego o jakim marzysz. Następnie
wykonamy go z gliny i starannie wykończymy.
DZIEŃ KREATYWNOŚCI • z różnorodnych materiałów stwórz
własne arcydzieło • wymyślone przez Ciebie i przeznacz je na obozową licytację.

Obóz dedykowany starszym dziewczynkom, które również
w wakacje chcą twórczo spędzić czas. Stworzymy piękne
rzeczy, które będą wykonane przez uczestniczki. Razem wybierzemy szczytny cel i urządzimy obozową licytację Waszych
prac! Motto przewodnie naszego obozu • Twoja kreatywność
może pomóc!
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • WAKACJE Z PASJĄ

WAKACJE Z PASJĄ

ROBOTYKA I LABORATORIUM MAŁEGO CHEMIKA
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
11.07-19.07 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1885 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1329 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dedykowany prawdziwym pasjonatom robotyki oraz
eksperymentów. Zapraszamy wszystkie dzieci, które nie boją
się nowych wyzwań, chcą poznać tajemnice chemicznych
doświadczeń i wspólnie z nami zagłębić elementy robotyki.
Na naszych obozach znajdziesz mnóstwo ruchu i świeżego
powietrza • lato pełną parą.

CODZIENNIE WARSZTATY Z ROBOTYKI • poznamy temat od
podszewki, dowiemy się jakie są nadchodzące trendy oraz postawimy na własne konstrukcje.
SKĄD TA ROBOTYKA? PRZEGLĄD HISTORII • dowiemy się
czegoś więcej na temat najpopularniejszych robotów i układów
sterowania.
KONSTRUKCJA PEŁNĄ PARĄ • poznajemy konstrukcje gąsienicowe, kołowe i kroczące.
DZIEŃ KONSTRUKTORÓW • starcie grup, zobaczymy komu najszybciej uda się poprawnie złożyć robota.
GIGANT ROBOT • postawimy na rozmiar i stworzymy wielkiego
robota z którym czeka nas sesja zdjęciowa. Z czego zrobiony będzie robot? Tego dowiecie się już na miejscu!
WYBUCHAJĄCY WULKAN • doświadczenie chemiczne podczas
którego poznasz tajniki wybuchu wulkanu.
LABORATORIUM MŁODEGO CHEMIKA • przeprowadzamy eksperymenty z cieczą nienewtonowską, chmurką w butelce czy samoczynnie napełniające się balony.
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6-10 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • KOSMICZNA PRZYGODA

KOSMICZNA PRZYGODA
OBÓZ STAR WARS&LEGO

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz przeznaczony dla fanów kosmosu jak i konstrukcji
z klocków lego. Jesteś ciekawy co kryje nasz wszechświat?
Masz ochotę na zabawę? Jesteś twórczy i masz mnóstwo pomysłów na klocki lego? Mamy coś dla Ciebie. Niezapomniane przygody, nocna wyprawa i wakacyjny luz właśnie na tym
obozie.

DZIEŃ LEGOMANIAKA • wspólnie stworzymy statki kosmiczne,
rakiety i inne konstrukcje oczywiście z klocków lego.
KOSMICZNY MIECZ ŚWIETLNY • zaprojektuj i wykonaj miecz,
który wskaże Ci drogę podczas naszej nocnej wyprawy.
WIRTUALNY KOSMOS • za pomocą gogli VR przeniesiemy się
w wirtualny kosmos i ujrzymy gwiazdy.
DOMINO Z KOSMOSU • stworzymy starą i lubianą grę domino
z….kosmicznych kamyków ręcznie malowanych, rozegramy też
pojedynek w domino i wyłonimy obozowego mistrza.
MOJA WŁASNA RAKIETA • najpierw wykonamy projekt, nazwiemy naszą rakietę, a następnie przeniesiemy ją w kosmiczny
sposób na letnią koszulkę. Wakacyjna pamiątka obozowa z pewnością przypomni Wam wspólnie spędzony czas.
DROGĄ DO GWIAZD • wybierzemy się na nocną wyprawę ze
sprzętem astronomicznym obserwować co dzieje się na niebie.
Poznacie ciekawostki dotyczące gwiazdozbiorów i wszechświata.
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6-10 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • KOSMICZNA PRZYGODA

KOSMICZNA PRZYGODA
OBÓZ STAR WARS&LEGO

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

POKAZ MAGICZNY Z RAFAŁEM KOTLEWSKIM!

ILUZJONISTA MŁODEGO POKOLENIA.
UCZESTNIK MAM TALENT. SWOJE SHOW PREZENTUJE PRZED MAŁA I DUŻĄ
PUBLICZNOŚCIĄ – MA ZA SOBĄ WYSTĘP NA STADIONIE NARODOWYM
W WARSZAWIE. PODCZAS WARSZTATÓW DOSTARCZY NAM NIEZAPOMNIANYCH
DOZNAŃ I MAGICZNYCH EMOCJI.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz przeznaczony dla fanów kosmosu jak i konstrukcji
z klocków lego. Jesteś ciekawy co kryje nasz wszechświat?
Masz ochotę na zabawę? Jesteś twórczy i masz mnóstwo pomysłów na klocki lego? Mamy coś dla Ciebie. Niezapomniane przygody, nocna wyprawa i wakacyjny luz właśnie na tym
obozie.

DZIEŃ LEGOMANIAKA • wspólnie stworzymy statki kosmiczne,
rakiety i inne konstrukcje oczywiście z klocków lego.
KOSMICZNY MIECZ ŚWIETLNY • zaprojektuj i wykonaj miecz,
który wskaże Ci drogę podczas naszej nocnej wyprawy.
WIRTUALNY KOSMOS • za pomocą gogli VR przeniesiemy się
w wirtualny kosmos i ujrzymy gwiazdy.
DOMINO Z KOSMOSU • stworzymy starą i lubianą grę domino
z….kosmicznych kamyków ręcznie malowanych, rozegramy też
pojedynek w domino i wyłonimy obozowego mistrza.
MOJA WŁASNA RAKIETA • najpierw wykonamy projekt, nazwiemy naszą rakietę, a następnie przeniesiemy ją w kosmiczny
sposób na letnią koszulkę. Wakacyjna pamiątka obozowa z pewnością przypomni Wam wspólnie spędzony czas.
DROGĄ DO GWIAZD • wybierzemy się na nocną wyprawę ze
sprzętem astronomicznym obserwować co dzieje się na niebie.
Poznacie ciekawostki dotyczące gwiazdozbiorów i wszechświata.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • SCENA JEST NASZA

SCENA JEST NASZA
OBÓZ WOKALNO-AKTORSKI

HOTEL VIS • (woj. pomorskie) jest ośrodkiem położonym
w Jastrzębiej Górze • jednej z najpopularniejszych miejscowości
nadmorskich w Polsce. Miejscowość ta jest miejscem najdalej
wysuniętym na północ w naszym kraju. Obiekt dzieli zaledwie
kilka kroków od plaży Morza Bałtyckiego.
17.07-26.07 • (10 dni pt.-ndz.) • CENA 1999 zł

WARSZTATY MUZYCZNE Z NATALIĄ CAPELIK

CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

FINALISTKA 8 EDYCJI MAM TALENT
ĆWIERĆFINALISTKA THE VOICE OF POLAND IX
AUTORKA PIOSENKI BIG BROTHER„KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ”

Młoda polska artystka była gwiazdą naszych ubiegłorocznych obozów,
były też koncerty. W tym roku Natalia oprócz nowego repertuaru na
koncertach, poprowadzi warsztaty wokalno-aktorskie.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

BEAUTY MIKROFONY • przygotujemy błyszczące gadżety, które przydadzą się do ćwiczeń muzycznych.
SZTUKA AUTOPREZENTACJI, POSTAWY I WYMOWY • nauka podstaw poruszania się po scenie, prezentowania siebie i radzenia sobie ze
stresem.
CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE • łamiemy języki by nasza dykcja
była perfekcyjna. Zajęcia z poprawnej wymowy, ćwiczenia językowe.
WCIEL SIĘ W ROLĘ • zajęcia z aktorstwa podczas których sprawdzisz czy
potrafisz wcielić się w każdą rolę oraz zmierzysz się z własnym stresem.
CZAS NA WAKACYJNY PRZEBÓJ • w grupach stworzycie zupełnie
nowy tekst do znanej i lubianej muzyki, którą sami wybierzecie. Ale to
nie koniec - nagracie również teledysk i stworzycie hit obozowego lata.
TECHNIKI RELAKSACYJNE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE
STRESEM • poznamy metody odstresowania się oraz wykonamy
piłeczkę antystresową.
WAKACYJNY KONKURS KARAOKE • stań się obozową gwiazdą,
a scena będzie Twoja.

Temat dla fanek śpiewu, sceny i aktorstwa. Z nami spotkasz się
z gwiazdą wokalu oraz spełnisz swoje marzenie o występie na
dużej scenie. Przełam się i daj się ponieść się wakacyjnej fantazji, a my wyedukujemy Cię w wybranym kierunku • wokal i aktorstwo.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH W JASTRZĘBIEJ GÓRZE
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • SCENA JEST NASZA

SCENA JEST NASZA
OBÓZ WOKALNO-AKTORSKI

HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego
i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
09.08-14.08 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1349 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

WARSZTATY MUZYCZNE Z NATALIĄ CAPELIK

FINALISTKA 8 EDYCJI MAM TALENT
ĆWIERĆFINALISTKA THE VOICE OF POLAND IX
AUTORKA PIOSENKI BIG BROTHER„KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ”

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

Młoda polska artystka była gwiazdą naszych ubiegłorocznych obozów,
były też koncerty. W tym roku Natalia oprócz nowego repertuaru na
koncertach, poprowadzi warsztaty wokalno-aktorskie.

Temat dla fanek śpiewu, sceny i aktorstwa. Z nami spotkasz się
z gwiazdą wokalu oraz spełnisz swoje marzenie o występie na
dużej scenie. Przełam się i daj się ponieść się wakacyjnej fantazji, a my wyedukujemy Cię w wybranym kierunku • wokal i aktorstwo.

BEAUTY MIKROFONY • przygotujemy błyszczące gadżety, które przydadzą się do ćwiczeń muzycznych.
SZTUKA AUTOPREZENTACJI, POSTAWY I WYMOWY • nauka podstaw poruszania się po scenie, prezentowania siebie i radzenia sobie ze
stresem.
CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE • łamiemy języki by nasza dykcja
była perfekcyjna. Zajęcia z poprawnej wymowy, ćwiczenia językowe.
WCIEL SIĘ W ROLĘ • zajęcia z aktorstwa podczas których sprawdzisz
czy potrafisz wcielić się w każdą rolę oraz zmierzysz się z własnym stresem.
CZAS NA WAKACYJNY PRZEBÓJ • w grupach stworzycie zupełnie
nowy tekst do znanej i lubianej muzyki, którą sami wybierzecie. Ale to
nie koniec - nagracie również teledysk i stworzycie hit obozowego lata.
TECHNIKI RELAKSACYJNE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE
STRESEM • poznamy metody odstresowania się oraz wykonamy
piłeczkę antystresową.
WAKACYJNY KONKURS KARAOKE • stań się obozową gwiazdą,
a scena będzie Twoja.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MAGICZNE WAKACJE

MAGICZNE WAKACJE HOKUS POKUS
OBÓZ KREATYWNO REKREACYJNY

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

POKAZ MAGICZNY Z RAFAŁEM KOTLEWSKIM!

ILUZJONISTA MŁODEGO POKOLENIA.
UCZESTNIK MAM TALENT. SWOJE SHOW PREZENTUJE PRZED MAŁA I DUŻĄ
PUBLICZNOŚCIĄ – MA ZA SOBĄ WYSTĘP NA STADIONIE NARODOWYM
W WARSZAWIE. PODCZAS WARSZTATÓW DOSTARCZY NAM NIEZAPOMNIANYCH
DOZNAŃ I MAGICZNYCH EMOCJI.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Wakacyjne czary mary czekają na miłośników Harrego Pottera i jego przyjaciół. Wstąp do szkoły magii Hajdasz i naucz się
czarodziejskich sztuczek wspólnie z nami, a swoje umiejętności zaprezentuj podczas wieczoru magii. Obok naszej gwiazdy,
prawdziwego Magika.

NIEWIDZIALNY ATRAMENT • poznamy przepis na czarodziejski
atrament, który …. znika, czary mary hokus pokus i już znamy tę
czarodziejską sztuczkę.
LATAJĄCE DUSZKI • wspólnie stworzymy kolekcję latających
duszków. Latających, ale jak to jest możliwe? Dowiesz się podczas
obozu z nami.
CZARY MARY, HOKUS POKUS • uczymy się czarodziejskich
sztuczek i magicznych trików, nie zdradzając nikomu tajemnic
magików. Dla chętnych i odważnych występ wieczorową porą dla
całego obozu • pokaż co potrafisz i zaczaruj widownie.
ATRYBUT CZARODZIEJA • miotła. Wspólnie przygotujemy czarodziejskie peleryny i miotły do zwariowanej sesji zdjęciowej.
KOMNATA TAJEMNIC • wraz z grupą rozwiąż wszystkie magiczne zagadki, a odnajdziecie klucz do komnaty tajemnic.
COŚ Z NICZEGO • tworzymy mięciutkie magiczne breloki z motywem przewodnim • Magia!
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • MAGICZNE WAKACJE

MAGICZNE WAKACJE HOKUS POKUS
OBÓZ KREATYWNO REKREACYJNY

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

POKAZ MAGICZNY Z RAFAŁEM KOTLEWSKIM!

ILUZJONISTA MŁODEGO POKOLENIA.
UCZESTNIK MAM TALENT. SWOJE SHOW PREZENTUJE PRZED MAŁA I DUŻĄ
PUBLICZNOŚCIĄ – MA ZA SOBĄ WYSTĘP NA STADIONIE NARODOWYM
W WARSZAWIE. PODCZAS WARSZTATÓW DOSTARCZY NAM NIEZAPOMNIANYCH
DOZNAŃ I MAGICZNYCH EMOCJI.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

NIEWIDZIALNY ATRAMENT • poznamy przepis na czarodziejski
atrament, który …. znika, czary mary hokus pokus i już znamy tę
czarodziejską sztuczkę.
LATAJĄCE DUSZKI • wspólnie stworzymy kolekcję latających
duszków. Latających, ale jak to jest możliwe? Dowiesz się podczas
obozu z nami.
CZARY MARY, HOKUS POKUS • uczymy się czarodziejskich
sztuczek i magicznych trików, nie zdradzając nikomu tajemnic
magików. Dla chętnych i odważnych występ wieczorową porą dla
całego obozu • pokaż co potrafisz i zaczaruj widownie.
ATRYBUT CZARODZIEJA • miotła. Wspólnie przygotujemy czarodziejskie peleryny i miotły do zwariowanej sesji zdjęciowej.
KOMNATA TAJEMNIC • wraz z grupą rozwiąż wszystkie magiczne zagadki, a odnajdziecie klucz do komnaty tajemnic.
COŚ Z NICZEGO • tworzymy mięciutkie magiczne breloki z motywem przewodnim • Magia!

Wakacyjne czary mary czekają na miłośników Harrego Pottera i jego przyjaciół. Wstąp do szkoły magii Hajdasz i naucz się
czarodziejskich sztuczek wspólnie z nami, a swoje umiejętności zaprezentuj podczas wieczoru magii. Obok naszej gwiazdy,
prawdziwego Magika.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • LETNIA STREFA ZABAWY

LETNIA STREFA ZABAWY
OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY

HOTEL WRZOS • (woj. zachodniopomorskie) położony
na terenie lasu iglastego w odległości 200 m od plaży. Ośrodek
Wrzos posiada basen. Swoim położeniem zapewnia ciszę,
relaks i doskonały wypoczynek.
08.07-18.07 • (11 dni śr.-sob.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

DZIEŃ RZEŹBY • stworzymy gliniane arcydzieła i urządzimy obozową galerię.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

DZIEŃ SŁODKOŚCI • przygotujemy pyszne przekładańce o różnych
kształtach.

Obóz dla fanów zabawy, chilloutu i przebywania na świeżym
powietrzu. Jeśli marzy Ci się odpoczynek i chcesz w dużej
mierze decydować o tym, co będzie działo się podczas obozu
i jak spędzisz wakacyjny czas, to temat dla ciebie.

WAKACYJNY KONKURS RZEŹBY PIASKOWEJ • zobaczymy
kto sprawdzi się w roli konstruktorów,
LETNI RUN ARMAGEDON • tor przeszkód specjalnie dla Was,
pełen bojowych zadań i zaskakujących atrakcji.
TO GDZIE MY JESTEŚMY? • czas najwyższy zwiedzić okolice
i dowiedzieć się ciekawostek dotyczących miejsca w którym jesteśmy.
KOLOROWY DZIEŃ • czeka nas bieg z proszkami holi i zakręcona
sesja zdjęciowa.
A POZA TYM LEŻING, PLAŻING
I ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
PARK LINOWY
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • LETNIA STREFA ZABAWY

LETNIA STREFA ZABAWY
OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY

HOTEL LIMBA • (woj. śląskie) położony w pięknej i spokojnej okolicy w miejscowości Wisła. Piękna panorama oraz
czyste, górskie powietrze sprawiają, że miejsce to bardzo
dobrze nadaje się do wypoczynku.
18.07-24.07 • (7dni sob.-pt.) • CENA 1399 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

WYCIECZKA

do

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla fanów zabawy, chilloutu i przebywania na świeżym
powietrzu. Jeśli marzy Ci się odpoczynek i chcesz w dużej
mierze decydować o tym, co będzie działo się podczas obozu
i jak spędzisz wakacyjny czas, to temat dla ciebie.

ENERGYLANDII

DZIEŃ RZEŹBY • stworzymy gliniane arcydzieła i urządzimy obozową galerię.
DZIEŃ SŁODKOŚCI • przygotujemy pyszne przekładańce o różnych kształtach.
LETNI RUN ARMAGEDON • tor przeszkód specjalnie dla Was,
pełen bojowych zadań i zaskakujących atrakcji.
TO GDZIE MY JESTEŚMY? • czas najwyższy zwiedzić okolice
i dowiedzieć się ciekawostek dotyczących miejsca w którym jesteśmy.
KOLOROWY DZIEŃ • czeka nas bieg z proszkami holi i zakręcona
sesja zdjęciowa.

CAŁODNIOWA WYCIECZKA:
NAJWIĘKSZY W POLSCE PARK ROZRYWKI!
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • LETNIA STREFA ZABAWY

LETNIA STREFA ZABAWY
OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY

HOTEL DIAMENT • (woj. pomorskie) położony w sercu
nadmorskiego kurortu. Otoczony zielenią, w odległości 350 m
od piaszczystej plaży • Rewal.
08.08-16.08 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1799 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

MORZE

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

DZIEŃ RZEŹBY • stworzymy gliniane arcydzieła i urządzimy obozową galerię.
DZIEŃ SŁODKOŚCI • przygotujemy pyszne przekładańce o różnych kształtach.
WAKACYJNY KONKURS RZEŹBY PIASKOWEJ • zobaczymy
kto sprawdzi się w roli konstruktorów,
LETNI RUN ARMAGEDON • tor przeszkód specjalnie dla Was,
pełen bojowych zadań i zaskakujących atrakcji.
TO GDZIE MY JESTEŚMY? • czas najwyższy zwiedzić okolice
i dowiedzieć się ciekawostek dotyczących miejsca w którym jesteśmy.
KOLOROWY DZIEŃ • czeka nas bieg z proszkami holi i zakręcona
sesja zdjęciowa.
A POZA TYM LEŻING, PLAŻING
I ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.

Obóz dla fanów zabawy, chilloutu i przebywania na świeżym
powietrzu. Jeśli marzy Ci się odpoczynek i chcesz w dużej
mierze decydować o tym, co będzie działo się podczas obozu
i jak spędzisz wakacyjny czas, to temat dla ciebie.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
PARK LINOWY
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • LETNIA STREFA ZABAWY

LETNIA STREFA ZABAWY
OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
08.08-14.08 • (7dni sob.-pt.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

WAKACYJNY KONKURS RZEŹBY PIASKOWEJ • zobaczymy

Obóz dla fanów zabawy, chilloutu i przebywania na świeżym
powietrzu. Jeśli marzy Ci się odpoczynek i chcesz w dużej
mierze decydować o tym, co będzie działo się podczas obozu
i jak spędzisz wakacyjny czas, to temat dla ciebie.

kto sprawdzi się w roli konstruktorów.
DZIEŃ RZEŹBY • stworzymy gliniane arcydzieła i urządzimy obozową galerię.
DZIEŃ SŁODKOŚCI • przygotujemy pyszne przekładańce o różnych kształtach.
LETNI RUN ARMAGEDON • tor przeszkód specjalnie dla Was,
pełen bojowych zadań i zaskakujących atrakcji.
TO GDZIE MY JESTEŚMY? • czas najwyższy zwiedzić okolice
i dowiedzieć się ciekawostek dotyczących miejsca w którym jesteśmy.
KOLOROWY DZIEŃ • czeka nas bieg z proszkami holi i zakręcona
sesja zdjęciowa.
A POZA TYM LEŻING, PLAŻING
I ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.
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6-9 lat • 10-16 lat
OBÓZ TEMATYCZNY • AKADEMIA STYLU I WIZAŻU

AKADEMIA STYLU I WIZAŻU
OBÓZ KREATYWNO-PLASTYCZNY

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
11.07-19.07 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1829 zł
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
08.08-14.08 • (7 dni sob.-pt.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU
OBOZOWE SPA • dziś zadbamy o to by nasza skóra była w pełni
odżywiona poznając przy okazji przepisy na naturalne kosmetyki
oraz właściwości odżywcze tego co mamy w domu.
SALON BEAUTY • najmodniejsze trendy w świecie paznokci,
lakiery, które zmieniają kolory pod wpływem ciepła oraz wiele
błyszczących ozdób czeka na Ciebie w naszym obozowym salonie
beauty.
SMOKEY, WIECZOROWY, RAE MORRIS CZY CENTRALNY?
Jaki typ makijażu oka najbardziej do Ciebie pasuje? Jak i czym go
wykonać? Tego wszystkiego dowiesz się na warsztatach z beauty
ekspert.
KOLOROWY I PACHNĄCY PEELING DO CIAŁA • uruchamiamy
produkcję eko peelingów nadając im nazwę, reklamując je oraz
tworząc markę.
PODSTAWY MODELINGU • autoprezentacja • wykreuj własny
wizerunek, skup się na pozytywnej postawie, akceptacji siebie i
nie daj się stresowi.
CO Z CZYM ŁĄCZYĆ • stylistyka mody, czyli teoria i praktyka
stylizacji • dobierz strój do swojej sylwetki, tak by wyglądać najlepiej. Poznaj zasady i tajemnice największych stylistek.
JAK DBAĆ I CZESAĆ WŁOSY • triki na krótkie i długie fryzury,
włosy gęste i cienkie. Dowiedz się co będzie najlepsze dla Ciebie
i Twoich włosów.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla wszystkich dziewczynek, które dbają o swój wygląd
i maniery. Chcesz poznać nadchodzące trendy w modzie i wizażu? Wiesz, że okres wakacji to czas podczas którego można
troszkę zaszaleć ze swoim wizerunkiem? Z nami savoir vivre,
lekcja stylu i wiele innych atrakcji dla wszystkich dziewczyn!
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • PRAWDZIWE KSIĘŻNICZKI

PRAWDZIWE KSIĘŻNICZKI
OBÓZ KREATYWNO-PLASTYCZNY

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1140 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Herbatka z poczęstunkiem na królewskim dworze, oryginalne diademy oraz błyszczące kolie prawdziwych księżniczek
• właśnie tak, dla prawdziwych księżniczek. Na tym obozie
sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą księżniczką.

NA KRÓLEWSKIM DWORZE • poznamy zasady panujące na
dworach królewskich oraz przygotujemy się do herbatki, ale jakiej? Na upalne lato świetnie sprawdzi się podwieczorek z ice tea.
Poznamy przepisy na łakocie i pyszny orzeźwiający napój.
DIADEM JEJ WYSOKIEJ MOŚCI • przygotujemy piękne diademy, które będą niezwykle wygodne i mięciutkie, unowocześnimy
znane atrybuty księżniczki.
ACH JAK GORĄCO! • stworzymy atrybut księżniczki, który przydaję się nie tylko w upale, królewskie wachlarze.
LŚNIJ I BŁYSZCZ • dzień rękodzieła. Każda księżniczka posiada
zasobną kolekcję biżuterii – Wam również nie może zabraknąć
wielkiej błyszczącej kolii. W niej każdy Was zauważy, będziecie
lśnić i błyszczeć.
KRÓLEWSKA ZASTAWA • wspólnie przygotujemy prawdziwie
królewską zastawę, której nie powstydzi się żadna księżniczka.
Z perełkami ,cekinami czy brylancikami • jakie powinny być naczynia księżniczki? Zdecydujecie same ucząc się technik wyrobu
naczyń z gliny.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • PRAWDZIWE KSIĘŻNICZKI

PRAWDZIWE KSIĘŻNICZKI
OBÓZ KREATYWNO-PLASTYCZNY

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1140 zł
20.07-24.07 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1140 zł
03.08-07.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
24.08-28.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

NA KRÓLEWSKIM DWORZE • poznamy zasady panujące na
dworach królewskich oraz przygotujemy się do herbatki, ale jakiej? Na upalne lato świetnie sprawdzi się podwieczorek z ice tea.
Poznamy przepisy na łakocie i pyszny orzeźwiający napój.
DIADEM JEJ WYSOKIEJ MOŚCI • przygotujemy piękne diademy, które będą niezwykle wygodne i mięciutkie, unowocześnimy
znane atrybuty księżniczki.
ACH JAK GORĄCO! • stworzymy atrybut księżniczki, który przydaję się nie tylko w upale, królewskie wachlarze.
LŚNIJ I BŁYSZCZ • dzień rękodzieła. Każda księżniczka posiada
zasobną kolekcję biżuterii – Wam również nie może zabraknąć
wielkiej błyszczącej kolii. W niej każdy Was zauważy, będziecie
lśnić i błyszczeć.
KRÓLEWSKA ZASTAWA • wspólnie przygotujemy prawdziwie
królewską zastawę, której nie powstydzi się żadna księżniczka.
Z perełkami ,cekinami czy brylancikami • jakie powinny być naczynia księżniczki? Zdecydujecie same ucząc się technik wyrobu
naczyń z gliny.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Herbatka z poczęstunkiem na królewskim dworze, oryginalne diademy oraz błyszczące kolie prawdziwych księżniczek
– właśnie tak, dla prawdziwych księżniczek. Na tym obozie
sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą księżniczką.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • PRAWDZIWE KSIĘŻNICZKI

PRAWDZIWE KSIĘŻNICZKI
OBÓZ KREATYWNO-PLASTYCZNY

HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego
i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
09.08-14.08 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1249 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Herbatka z poczęstunkiem na królewskim dworze, oryginalne diademy oraz błyszczące kolie prawdziwych księżniczek
• właśnie tak, dla prawdziwych księżniczek. Na tym obozie
sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą księżniczką.

NA KRÓLEWSKIM DWORZE • poznamy zasady panujące na
dworach królewskich oraz przygotujemy się do herbatki, ale jakiej? Na upalne lato świetnie sprawdzi się podwieczorek z ice tea.
Poznamy przepisy na łakocie i pyszny orzeźwiający napój.
DIADEM JEJ WYSOKIEJ MOŚCI • przygotujemy piękne diademy, które będą niezwykle wygodne i mięciutkie, unowocześnimy
znane atrybuty księżniczki.
ACH JAK GORĄCO! • stworzymy atrybut księżniczki, który przydaję się nie tylko w upale, królewskie wachlarze.
LŚNIJ I BŁYSZCZ • dzień rękodzieła. Każda księżniczka posiada
zasobną kolekcję biżuterii- Wam również nie może zabraknąć
wielkiej błyszczącej kolii. W niej każdy Was zauważy, będziecie
lśnić i błyszczeć.
KRÓLEWSKA ZASTAWA • wspólnie przygotujemy prawdziwie
królewską zastawę, której nie powstydzi się żadna księżniczka.
Z perełkami, cekinami czy brylancikami • jakie powinny być naczynia księżniczki? Zdecydujecie same ucząc się technik wyrobu
naczyń z gliny.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • DIY

DIY

KREATYWNE WAKACJE DLA DZIEWCZYNEK
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
13.07-17.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
10.08-14.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla kreatywnych dziewczynek! Przygody tylko w babskim gronie, wyrazisz swoje prawdziwe JA poznając tajniki
DIY oraz stworzysz własna kolekcję wakacyjnych gadżetów.
Oprócz części artystycznej obozu, czeka Cię również dużo
atrakcji na świeżym powietrzu oraz wakacyjny odpoczynek.

CUDA CUDEŃKA • tworzymy śliczne jednorożce, które ozdobią
Wasze pokoje.
„BRUDNA ROBOTA” • zajęcia wyrobu naczyń z gliny, każda
z Was stworzy swój personalizowany kubeczek.
DECOUPAGE NA MYDLE • takie mydło to fantastyczny pomysł
na prezent. Poznamy przepis na bardzo szybki sposób ozdabiania
tą techniką • dla chcącego nic trudnego.
ŻELKOWE KULE DO KĄPIELI • stworzymy własną kolekcję
żelek. Ale jakich?? Do kąpieli! Kolorowe i pachnące umilą czas każdej z Was!
DIY • magnesy na lodówkę, które wyglądają jak prawdziwe liście.
Stworzymy całą kolekcją wakacyjnych magnesów.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • DIY

DIY

KREATYWNE WAKACJE DLA DZIEWCZYNEK
HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego
i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
28.06-03.07 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1249 zł
09.08-14.08 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1249 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla kreatywnych dziewczynek! Przygody tylko w babskim gronie, wyrazisz swoje prawdziwe JA poznając tajniki
DIY oraz stworzysz własna kolekcję wakacyjnych gadżetów.
Oprócz części artystycznej obozu, czeka Cię również dużo
atrakcji na świeżym powietrzu oraz wakacyjny odpoczynek.

CUDA CUDEŃKA • tworzymy śliczne jednorożce, które ozdobią
Wasze pokoje.
„BRUDNA ROBOTA” • zajęcia wyrobu naczyń z gliny, każda
z Was stworzy swój personalizowany kubeczek.
DECOUPAGE NA MYDLE • takie mydło to fantastyczny pomysł
na prezent. Poznamy przepis na bardzo szybki sposób ozdabiania
tą techniką • dla chcącego nic trudnego.
ŻELKOWE KULE DO KĄPIELI • stworzymy własną kolekcję
żelek. Ale jakich?? Do kąpieli! Kolorowe i pachnące umilą czas każdej z Was!
DIY • magnesy na lodówkę, które wyglądają jak prawdziwe liście.
Stworzymy całą kolekcją wakacyjnych magnesów.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • DIY

DIY

KREATYWNE WAKACJE DLA DZIEWCZYNEK
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw
03.08-07.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla kreatywnych dziewczynek! Przygody tylko w babskim gronie, wyrazisz swoje prawdziwe JA poznając tajniki
DIY oraz stworzysz własna kolekcję wakacyjnych gadżetów.
Oprócz części artystycznej obozu, czeka Cię również dużo
atrakcji na świeżym powietrzu oraz wakacyjny odpoczynek.

CUDA CUDEŃKA • tworzymy śliczne jednorożce, które ozdobią
Wasze pokoje.
„BRUDNA ROBOTA” • zajęcia wyrobu naczyń z gliny, każda
z Was stworzy swój personalizowany kubeczek.
DECOUPAGE NA MYDLE • takie mydło to fantastyczny pomysł
na prezent. Poznamy przepis na bardzo szybki sposób ozdabiania
tą techniką • dla chcącego nic trudnego.
ŻELKOWE KULE DO KĄPIELI • stworzymy własną kolekcję
żelek. Ale jakich?? Do kąpieli! Kolorowe i pachnące umilą czas każdej z Was!
DIY • magnesy na lodówkę, które wyglądają jak prawdziwe liście.
Stworzymy całą kolekcją wakacyjnych magnesów.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • PIRACKA PRZYGODA

PIRACKA PRZYGODA
OBÓZ DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYGÓD

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw
03.08-07.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon. 8.00-pt. 18.00) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Ahoj przygodo! Temat dla małych piratów i małych piratek,
którzy niczego się nie boją. Stwórz własny strój pirata, wybierz obozowe imię i wraz z mapą odszukaj zagubiony obozowy skarb.

GDZIE TEN SKARB? • emocjonująca gra terenowa, podczas
której czekają Cię testy sprawnościowe, sprawdzimy też czy potrafisz odczytywać mapę i dotrzeć do skarbu.
STRÓJ PIRATA • aby dobrze się bawić, zmienimy się w prawdziwych jednookich piratów.
PASOWANIE NA ….. • każdy pirat ma swoje niepowtarzalne
imię. Jakie będzie Twoje? Pasowanie na prawdziwego pirata czeka
tych, którzy okażą się odwagą, sprytem i kreatywnością podczas
poszukiwania obozowego skarbu i zdobywania wyspy.
WAKACYJNY ŁAPACZ SNÓW Z MUSZELEK • stwórz gadżet,
który przywoła dobre sny z wakacyjnych muszel.
PIRACKA WYSPA SKARBÓW • wspólnie przygotujemy makietę 3D z mini piratami i akcesoriami oraz strategicznie ustalimy
mapę do naszego małego skarbu.
PRZYSMAKI PIRATA • każdy pirat wie, że aby mieć siłę na poszukiwania skarbu trzeba dobrze zjeść. Przygotujemy pyszne przekąski w kształcie statku i skrzyni pełnej złota.

BASEN
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • PIRACKA PRZYGODA

PIRACKA PRZYGODA
OBÓZ DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYGÓD

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
13.07-17.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Ahoj przygodo! Temat dla małych piratów i małych piratek,
którzy niczego się nie boją. Stwórz własny strój pirata, wybierz obozowe imię i wraz z mapą odszukaj zagubiony obozowy skarb.

GDZIE TEN SKARB? • emocjonująca gra terenowa, podczas
której czekają Cię testy sprawnościowe, sprawdzimy też czy potrafisz odczytywać mapę i dotrzeć do skarbu.
STRÓJ PIRATA • aby dobrze się bawić, zmienimy się w prawdziwych jednookich piratów.
PASOWANIE NA ….. • każdy pirat ma swoje niepowtarzalne
imię. Jakie będzie Twoje? Pasowanie na prawdziwego pirata czeka
tych, którzy okażą się odwagą, sprytem i kreatywnością podczas
poszukiwania obozowego skarbu i zdobywania wyspy.
WAKACYJNY ŁAPACZ SNÓW Z MUSZELEK • stwórz gadżet,
który przywoła dobre sny z wakacyjnych muszel.
PIRACKA WYSPA SKARBÓW • wspólnie przygotujemy makietę 3D z mini piratami i akcesoriami oraz strategicznie ustalimy
mapę do naszego małego skarbu.
PRZYSMAKI PIRATA • każdy pirat wie, że aby mieć siłę na poszukiwania skarbu trzeba dobrze zjeść. Przygotujemy pyszne przekąski w kształcie statku i skrzyni pełnej złota.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • 4 ŻYWIOŁY

4 ŻYWIOŁY

OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
06.07-10.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla małych żywiołów, których wszędzie jest pełno.
Jesteś żywiołowym dzieckiem, potrzeba Ci dużo ruchu i atrakcji, a pojęcie nudy dla Ciebie nie istnieje? To obóz właśnie dla
Ciebie. Powiemy krótko oj, będzie się działo.

TOTEM ŻYWIOŁÓW • stwórz totem żywiołu, który najbardziej
przypomina Ciebie.
LATAWCE, DMUCHAWCE, WIATR • wspólnie skonstruujemy
latawce i nauczymy się techniki wznoszenia ich w powietrzu.
SZYBKI JAK STRZAŁA • turniej strzelania z łuku, wyłonimy obozowego Robin Hooda.
BITWA WODNA • sprawdzimy która drużyna pozostanie w suchej odzieży i pokona przeciwników.
WAKACYJNE ROZGRYWKI RZEŹB PIASKOWYCH • wybierzemy tę najładniejszą , najbardziej kreatywną ale także największą.
Nauczymy się pracować w grupie i dzielić zadaniami.
POSZUKIWACZE ZŁOTA • przesiejemy tony piasku, przelejemy
litry wody, by odnaleźć złoto. Wakacyjna zabawa na świeżym powietrzu, która wyłoni króla złota.
WYPRAWA DO LASU • poznasz zasady zachowania się w lesie
oraz nauczysz się odnajdywać i rozpoznawać pozostawione w nim
ślady, nauczysz się jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych,
jak rozpalić ognisko i zbudować schronienie.
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6-9 lat
MÓJ 1. OBÓZ • 4 ŻYWIOŁY

4 ŻYWIOŁY

OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU
HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
20.07-24.07 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1140 zł
03.08-07.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
10.08-14.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 999 zł
17.08-21.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
24.08-28.08 • (5 dni pon.-pt.) • CENA 1110 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

TOTEM ŻYWIOŁÓW • stwórz totem żywiołu, który najbardziej
przypomina Ciebie.
LATAWCE, DMUCHAWCE, WIATR • wspólnie skonstruujemy
latawce i nauczymy się techniki wznoszenia ich w powietrzu.
SZYBKI JAK STRZAŁA • turniej strzelania z łuku, wyłonimy obozowego Robin Hooda.
BITWA WODNA • sprawdzimy która drużyna pozostanie w suchej odzieży i pokona przeciwników.
WAKACYJNE ROZGRYWKI RZEŹB PIASKOWYCH • wybierzemy tę najładniejszą , najbardziej kreatywną ale także największą.
Nauczymy się pracować w grupie i dzielić zadaniami.
POSZUKIWACZE ZŁOTA • przesiejemy tony piasku, przelejemy
litry wody, by odnaleźć złoto. Wakacyjna zabawa na świeżym powietrzu, która wyłoni króla złota.
WYPRAWA DO LASU • poznasz zasady zachowania się w lesie
oraz nauczysz się odnajdywać i rozpoznawać pozostawione w nim
ślady, nauczysz się jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych,
jak rozpalić ognisko i zbudować schronienie.

Obóz dla małych żywiołów, których wszędzie jest pełno.
Jesteś żywiołowym dzieckiem, potrzeba Ci dużo ruchu i atrakcji, a pojęcie nudy dla Ciebie nie istnieje? To obóz właśnie dla
Ciebie. Powiemy krótko oj, będzie się działo.
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NAJLEPSZE OBOZY
DLA NASTOLATKÓW
21 LAT DOŚWIADCZENIA

hajdasztravel

INFORMACJE • O NAS
DLA
DZIECI
POWYŻEJ
10 LAT

JAK ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO
NA WYMARZONY OBÓZ
WARUNKI PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

REZERWACJA INTERNETOWA
NAJWYGODNIEJSZY I NAJSZYBSZY SPOSÓB REZERWACJI

1 W ciągu 3 dni od rezerwacji internetowej należy przesłać podpisaną

Dzięki naszemu systemowi rezerwacji, proponujemy Państwu szybką
rezerwację obozów. Wystarczy posiadać dostęp do Internetu i wykonać
następujące kroki.
1 Włącz przeglądarkę internetową i wpisz naszą stronę

Umowę wraz z wypełnioną Kartą Kwalifikacyjną i Regulaminem
Obozu na maila lub adres biura.
2 W ciągu 7 dni od wygenerowania Umowy należy wpłacić na konto

hajdasztravel.pl

25% ceny obozu.

2 Kliknij „Lato” i wybierz temat obozu lub miejsce.

3 Na miesiąc przed rozpoczęciem obozu należy wpłacić pozostałą kwotę.

3 Następnie kliknij zapisz dziecko, dokładnie wypełnij wszystkie pola

4 W przypadku zapisu dziecka 3 tygodnie (lub krócej) przed rozpoczęciem

formularza i naciśnij przycisk wyślij.
4 Automatycznie na Twój adres mailowy zostaną wysłane wszystkie
dokumenty związane z obozem.

turnusu należy przesłać podpisaną Umowę wraz z wypełnioną Kartą
Kwalifikacyjną i Regulaminem na maila wraz z potwierdzeniem

5 Zadzwonimy do Ciebie i potwierdzimy rezerwacje.

przelewu całej kwoty.

ORGANIZATOR

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

MASZ PYTANIE? CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON LUB SMS HAJDASZ TRAVEL ORGANIZATOR WYPOCZYNKU
DLA DZIECI, JUNIORÓW ORAZ NASTOLATKÓW

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

ul. Podbiałowa 11 • 61-680 Poznań

turystyka@hajdasz.pl • hajdasztravel

KONCESJA ORGANIZATORA TURYSTYKI WYDANA PRZEZ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 379

hajdasztravel.pl

T. 539 997 131 • 501 462 982 • turystyka@hajdasz.pl

539 997 131 • 501 462 982

Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości ok. 4%* wartości obozu (tylko w momencie zapisu dziecka)
*wysokość stopy procentowej poszczególnego dnia podaje ubezpieczyciel

HAJDASZ TRAVEL
to Organizator Wypoczynku dla Dzieci, Juniorów oraz
Nastolatków, które od 21 lat organizuje obozy, kolonie,
zimowiska oraz zielone szkoły. Wyjątkowa kadra
składająca się ze specjalistów w dziedzinie organizacji
wypoczynku przygotowuje tematyczne oferty
dostosowane do wieku i zainteresowań Uczestników.
Nasza kadra składa się ze specjalistów turystyki oraz
animatorów pracujących na co dzień w Centrum Hajdasz
i prowadzących zajęcia taneczne. To osoby, które
sprawią, że Twoje Dziecko podczas obozu będzie czuło
się bezpiecznie i komfortowo.
POSIADAMY:
• zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na organizację
imprez turystycznych o numerze 379,
• członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej,
• program zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty,
• zaufanie Rodziców, którzy co roku powierzają nam
pod opiekę swoje Dzieci.

REL A

U

OB O Z

Z

DOFINANSOWANIE:
• przypominamy, że działy socjalne firm dofinansowują
lub w pełni zwracają koszty związane z pobytem Dziecka
na obozie (wystawiamy faktury, zaświadczenia dla
zakładów pracy).

• FOTO

5% ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA

PODCZAS TRWANIA TURNUSÓW CZYNNA JEST CAŁODOBOWA INFOLINIA

A
CJ •

DZIECIOM ZAPEWNIAMY:
• pokoje z pełnym węzłem sanitarnym,
• wykwalifikowanych opiekunów,
• zespół animatorów,
• opiekę medyczną,
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie,
• ubezpieczenie NNW,
• bezpieczeństwo,

3

WEJDŹ NA:

hajdasztravel
@hajdasztravel
PROJEKT I CZUŁE WDROŻENIE CMYKDIZAJN.PL

10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • SUMMER CAMP

WYCIECZKA

do

PARKU
LINOWEGO

SUMMER CAMP
OBÓZ REKREACYJNY

HOTEL VIS • (woj. pomorskie) jest ośrodkiem położonym
w Jastrzębiej Górze • jednej z najpopularniejszych miejscowości
nadmorskich w Polsce. Miejscowość ta jest miejscem najdalej
wysuniętym na północ w naszym kraju. Obiekt dzieli zaledwie
kilka kroków od plaży Morza Bałtyckiego.
17.07-26.07 • (10 dni pt.-ndz.) • CENA 1999 zł

TYLKO NA TYM TURNUSIE!

CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

KONCERT NATALII CAPELIK-MUIANGE

FINALISTKA 8 EDYCJI MAM TALENT
ĆWIERĆFINALISTKA THE VOICE OF POLAND IX
AUTORKA PIOSENKI BIG BROTHER„KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ”

GRA TERENOWA NA ORIENTACJĘ • umiesz czytać mapę?
Potrafisz zawsze znaleźć drogę? Wyruszymy w teren mając ze
sobą jedynie latarki, mapę i spryt. Staniesz się liderem i zdążycie
ukończyć grę przed kolacją?
TĘCZOWY KLIP • wyreżyserujemy i nagramy obozowy teledysk wykorzystując kolorowe proszki holi, pokażmy wszystkim, że
lato mieni się kolorami tęczy.
KARAOKE NIGHT • wcielimy się w swojego idola, bądź swój ulubiony zespół i spróbujemy swoich sił w odtworzeniu kultowych
wykonów.
LETNIE GRAFFITI • stworzymy wielkie wakacyjne dzieło sztuki.
KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY • pokażmy, że nastolatkowie
potrafią zaszaleć! Różowe pasemka, zielone końcówki, a może
całe niebieskie włosy? Wcielimy się w letnich stylistów fryzur!
KULTOWE PLANSZÓWKI • zagramy w najpopularniejsze gry.
planszowe i towarzyskie.
WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
PARK LINOWY

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
To już kolejna edycja obozu, który bije rekordy popularności
wśród nastolatków! Są wakacje, na moment zapominamy
o sprawdzianach, pracach domowych i wielogodzinnym siedzeniu w ławce. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy program, podczas którego kreatywnie spędzicie czas i naładaujecie baterie na kolejny rok pełen wrażeń.
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10-13 lat • 14-16 lat

DLA NASTOLATKÓW • SUMMER CAMP

SUMMER CAMP
OBÓZ REKREACYJNY

HOTEL LIMBA • (woj. śląskie) położony w pięknej i spokojnej okolicy w miejscowości Wisła. Piękna panorama oraz
czyste, górskie powietrze sprawiają, że miejsce to bardzo
dobrze nadaje się do wypoczynku.
18.07-24.07 • (7dni sob.-pt.) • CENA 1399 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

WYCIECZKA

do

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
To już kolejna edycja obozu, który bije rekordy popularności
wśród nastolatków! Są wakacje, na moment zapominamy
o sprawdzianach, pracach domowych i wielogodzinnym siedzeniu w ławce. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy program, podczas którego kreatywnie spędzicie czas i naładujecie baterie na kolejny rok pełen wrażeń.

ENERGYLANDII

GRA TERENOWA NA ORIENTACJĘ • umiesz czytać mapę?
Potrafisz zawsze znaleźć drogę? Wyruszymy w teren mając ze
sobą jedynie latarki, mapę i spryt. Staniesz się liderem i zdążycie
ukończyć grę przed kolacją?
TĘCZOWY KLIP • wyreżyserujemy i nagramy obozowy teledysk wykorzystując kolorowe proszki holi, pokażmy wszystkim, że
lato mieni się kolorami tęczy.
KARAOKE NIGHT • wcielimy się w swojego idola, bądź swój ulubiony zespół i spróbujemy swoich sił w odtworzeniu kultowych
wykonów.
LETNIE GRAFFITI • stworzymy wielkie wakacyjne dzieło sztuki.
KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY • pokażmy, że nastolatkowie
potrafią zaszaleć! Różowe pasemka, zielone końcówki, a może
całe niebieskie włosy? Wcielimy się w letnich stylistów fryzur!
KULTOWE PLANSZÓWKI • zagramy w najpopularniejsze gry
planszowe i towarzyskie.

CAŁODNIOWA WYCIECZKA:
NAJWIĘKSZY W POLSCE PARK ROZRYWKI!
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10-13 lat • 14-16 lat

DLA NASTOLATKÓW • SUMMER CAMP

SUMMER CAMP
OBÓZ REKREACYJNY

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
To już kolejna edycja obozu, który bije rekordy popularności
wśród nastolatków! Są wakacje, na moment zapominamy
o sprawdzianach, pracach domowych i wielogodzinnym siedzeniu w ławce. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy program, podczas którego kreatywnie spędzicie czas i naładujecie baterie na kolejny rok pełen wrażeń.

GRA TERENOWA NA ORIENTACJĘ • umiesz czytać mapę?
Potrafisz zawsze znaleźć drogę? Wyruszymy w teren mając ze
sobą jedynie latarki, mapę i spryt. Staniesz się liderem i zdążycie
ukończyć grę przed kolacją?
SZALONA ZABAWA • na dmuchanych zamkach
TĘCZOWY KLIP • wyreżyserujemy i nagramy obozowy teledysk wykorzystując kolorowe proszki holi, pokażmy wszystkim, że
lato mieni się kolorami tęczy.
KARAOKE NIGHT • wcielimy się w swojego idola, bądź swój ulubiony zespół i spróbujemy swoich sił w odtworzeniu kultowych
wykonów.
LETNIE GRAFFITI • stworzymy wielkie wakacyjne dzieło sztuki.
KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY • pokażmy, że nastolatkowie
potrafią zaszaleć! Różowe pasemka, zielone końcówki, a może
całe niebieskie włosy? Wcielimy się w letnich stylistów fryzur!
KULTOWE PLANSZÓWKI • zagramy w najpopularniejsze gry
planszowe i towarzyskie.
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LETNI INFLUENCER

LETNI INFLUENCER
OBÓZ REKREACYJNO-KREATYWNY

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1549 zł
11.07-19.07 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1885 zł
08.08-14.08* • (7dni sob.-pt.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

AUTORSKIE WARSZTATY Z MARY@JELENIEWSKA
Maria Jeleniewska jest najpopularniejszą polską TikTokerką.
Ma 18 lat i do tej pory zgromadziła ponad 8 MILIONÓW obserwujących
na TikToku. MARY przeniesie Ciebie do świata serwisów
społecznościowych i poprowadzi autorskie warsztaty.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

*nie dotyczy terminu: 08.08-14.08

Strefa chillout już na Was czeka! Odpoczniemy po męczącym
roku szkolnym, lecz nie damy Wam zasnąć na kanapie! Letni
chill połączony z pobudzaniem kreatywności i odkrywaniu
social mediów!

MEET & TALK • spotkanie z gwiazdą social mediów!
BLOGEREM BYĆ • spróbujemy swoich sił i nagramy vloga!
Pokażemy innym nasz obozowy dzień!
SOCIAL MEDIA NINJA! • Każdego dnia będziemy odkrywać
tajniki poszczególnych aplikacji.
INSTA_ZABAWA • zrób sobie kolorowe fotki i pobaw się na
dmuchanych zjeżdżalniach
INASTAGRAMKA • ogromna ramka do zdjęć z którą fotki
będą niepowtarzalne!
CHALLENGE ACCEPTED! • na własnej skórze doznamy wyzwań rzucanych influencerom na co dzień!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LETNI INFLUENCER

LETNI INFLUENCER
OBÓZ REKREACYJNO-KREATYWNY

HOTEL VIS • (woj. pomorskie) jest ośrodkiem położonym
w Jastrzębiej Górze • jednej z najpopularniejszych miejscowości
nadmorskich w Polsce. Miejscowość ta jest miejscem najdalej
wysuniętym na północ w naszym kraju. Obiekt dzieli zaledwie
kilka kroków od plaży Morza Bałtyckiego.
17.07-26.07 • (10 dni pt.-ndz.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

AUTORSKIE WARSZTATY Z MARY@JELENIEWSKA

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

Maria Jeleniewska jest najpopularniejszą polską TikTokerką.
Ma 18 lat i do tej pory zgromadziła ponad 8 MILIONÓW obserwujących
na TikToku. MARY przeniesie Ciebie do świata serwisów
społecznościowych i poprowadzi autorskie warsztaty.

Strefa chillout już na Was czeka! Odpoczniemy po męczącym
roku szkolnym, lecz nie damy Wam zasnąć na kanapie! Letni
chill połączony z pobudzaniem kreatywności i odkrywaniu
social mediów!

MEET & TALK • spotkanie z gwiazdą social mediów!
BLOGEREM BYĆ • spróbujemy swoich sił i nagramy vloga! Pokażemy innym nasz obozowy dzień!
SOCIAL MEDIA NINJA! • Każdego dnia będziemy odkrywać tajniki poszczególnych aplikacji.
INASTAG_RAMKA • ogromna ramka do zdjęć z którą fotki będą
niepowtarzalne!
CHALLENGE ACCEPTED! • na własnej skórze doznamy wyzwań rzucanych influencerom na co dzień!

TYLKO NA TYM TURNUSIE!

KONCERT NATALII CAPELIK-MUIANGE

INSTA_WYCIECZKA:
MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

FINALISTKA 8 EDYCJI MAM TALENT
ĆWIERĆFINALISTKA THE VOICE OF POLAND IX
AUTORKA PIOSENKI BIG BROTHER„KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ”

ZRÓB SOBIE SELFIE Z ULUBIONYM AKTOREM LUB SPORTOWCEM!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LETNI INFLUENCER

LETNI INFLUENCER
OBÓZ REKREACYJNO-KREATYWNY

HOTEL WRZOS • (woj. zachodniopomorskie) położony
na terenie lasu iglastego w odległości 200 m od plaży. Ośrodek
Wrzos posiada basen. Swoim położeniem zapewnia ciszę,
relaks i doskonały wypoczynek.
08.07-18.07 • (11 dni śr.-sob.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

AUTORSKIE WARSZTATY Z MARY@JELENIEWSKA
Maria Jeleniewska jest najpopularniejszą polską TikTokerką.
Ma 18 lat i do tej pory zgromadziła ponad 8 MILIONÓW obserwujących
na TikToku. MARY przeniesie Ciebie do świata serwisów
społecznościowych i poprowadzi autorskie warsztaty.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Strefa chillout już na Was czeka! Odpoczniemy po męczącym
roku szkolnym, lecz nie damy Wam zasnąć na kanapie! Letni
chill połączony z pobudzaniem kreatywności i odkrywaniu
social mediów!

MEET & TALK • spotkanie z gwiazdą social mediów!
BLOGEREM BYĆ • spróbujemy swoich sił i nagramy vloga!
Pokażemy innym nasz obozowy dzień!
SOCIAL MEDIA NINJA! • Każdego dnia będziemy odkrywać tajniki poszczególnych aplikacji.
INASTAGRAMKA • ogromna ramka do zdjęć z którą fotki będą
niepowtarzalne!
CHALLENGE ACCEPTED! • na własnej skórze doznamy wyzwań rzucanych influencerom na co dzień!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LETNI INFLUENCER

LETNI INFLUENCER
OBÓZ REKREACYJNO-KREATYWNY

HOTEL DIAMENT • (woj. pomorskie) położony w sercu
nadmorskiego kurortu. Otoczony zielenią, w odległości 350 m
od piaszczystej plaży.
08.08-16.08 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1799 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Strefa chillout już na Was czeka! Odpoczniemy po męczącym
roku szkolnym, lecz nie damy Wam zasnąć na kanapie! Letni
chill połączony z pobudzaniem kreatywności i odkrywaniu
social mediów!

BLOGEREM BYĆ • spróbujemy swoich sił i nagramy vloga! Pokażemy innym nasz obozowy dzień!
SOCIAL MEDIA NINJA! • Każdego dnia będziemy odkrywać
tajniki poszczególnych aplikacji.
INASTAG_RAMKA • ogromna ramka do zdjęć z którą fotki będą
niepowtarzalne!
CHALLENGE ACCEPTED! • na własnej skórze doznamy
wyzwań rzucanych influencerom na co dzień!

INSTA_WYCIECZKA:
MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

ZRÓB SOBIE SELFIE Z ULUBIONYM AKTOREM LUB SPORTOWCEM!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • AGENT HAJDASZ

AGENT HAJDASZ
OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU

AGENT
HAJDASZ

HOTEL INTER-SZABLEWSKI • (woj. wielkopolskie) położony
w lesie nad jeziorem. Dostęp do prywatnej plaży. Obiekt ogrodzony
z placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Jeśli chcesz przeżyć prawdziwą przygodę podczas tegorocznych wakacji, to ten obóz jest idealny dla Ciebie. Sprawdzimy
naszą wytrwałość w najcięższych warunkach. Musimy okazać
spryt i odnaleźć osobę, która kładzie drużynie kłody pod nogi.
A może to Ty zostaniesz Agentem? Codzienny test obozowy
pozwoli nam odkryć kto jest najbliżej prawdy. Temat inspirowany popularnym programem telewizyjnym.

OBOZOWY AGENT • czy dasz się zmylić agentowi? Codzienne eliminacje pozwolą nam ustalić który z uczestników nie jest
agentem.
GIGA PUZZLE • czy uda Wam się ułożyć gigantyczną układankę przed upływem czasu? Może Agent zamiesza w drużynie i nie
uda Wam się zdobyć monet. Bądźcie czujni!
IMMUNITET/JOKER • szukajcie tych znaków podczas konkurencji, one ułatwią Wam dalszą grę. Tylko pamiętajcie, nikomu
za dużo nie zdradzajcie, Agent jest wśród Was!
GRA TERENOWA PO ZMROKU • zabieramy ze sobą mapy
i latarki i wyruszamy w poszukiwaniu dalszych wskazówek.
Uważajcie, Agent lubi mylić tropy!
ZŁOTE MONETY • każdego dnia zbieramy złote monety podczas różnych konkurencji. Ile uda Wam się zebrać do dnia ostatniego obozu? Ile zachowa dla siebie Agent?
MISJA SPECJALNA • zabawa na dmuchanym placu zabaw!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • AGENT HAJDASZ

AGENT
HAJDASZ

AGENT HAJDASZ
OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU

HOTEL WRZOS • (woj. zachodniopomorskie) położony
na terenie lasu iglastego w odległości 200 m od plaży. Ośrodek
Wrzos posiada basen. Swoim położeniem zapewnia ciszę,
relaks i doskonały wypoczynek.
08.07-18.07 • (11 dni śr.-sob.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Jeśli chcesz przeżyć prawdziwą przygodę podczas tegorocznych wakacji, to ten obóz jest idealny dla Ciebie. Sprawdzimy
naszą wytrwałość w najcięższych warunkach. Musimy okazać
spryt i odnaleźć osobę, która kładzie drużynie kłody pod nogi.
A może to Ty zostaniesz Agentem? Codzienny test obozowy
pozwoli nam odkryć kto jest najbliżej prawdy. Temat inspirowany popularnym programem telewizyjnym.

OBOZOWY AGENT • czy dasz się zmylić agentowi? Codzienne eliminacje pozwolą nam ustalić który z uczestników nie jest
agentem.
GIGA PUZZLE • czy uda Wam się ułożyć gigantyczną układankę przed upływem czasu? Może Agent zamiesza w drużynie i nie
uda Wam się zdobyć monet. Bądźcie czujni!
IMMUNITET/JOKER • szukajcie tych znaków podczas konkurencji, one ułatwią Wam dalszą grę. Tylko pamiętajcie, nikomu
za dużo nie zdradzajcie, Agent jest wśród Was!
GRA TERENOWA PO ZMROKU • zabieramy ze sobą mapy
i latarki i wyruszamy w poszukiwaniu dalszych wskazówek.
Uważajcie, Agent lubi mylić tropy!
ZŁOTE MONETY • każdego dnia zbieramy złote monety podczas różnych konkurencji. Ile uda Wam się zebrać do dnia ostatniego obozu? Ile zachowa dla siebie Agent?

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:
PARK LINOWY
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • AGENT HAJDASZ

AGENT HAJDASZ
OBÓZ Z ELEMENTAMI SURVIVALU

AGENT
HAJDASZ

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
11.07-19.07 • ((9 dni sob.-ndz.) • CENA 1829 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Jeśli chcesz przeżyć prawdziwą przygodę podczas tegorocznych wakacji, to ten obóz jest idealny dla Ciebie. Sprawdzimy
naszą wytrwałość w najcięższych warunkach. Musimy okazać
spryt i odnaleźć osobę, która kładzie drużynie kłody pod nogi.
A może to Ty zostaniesz Agentem? Codzienny test obozowy
pozwoli nam odkryć kto jest najbliżej prawdy. Temat inspirowany popularnym programem telewizyjnym.

OBOZOWY AGENT • czy dasz się zmylić agentowi? Codzienne eliminacje pozwolą nam ustalić który z uczestników nie jest
agentem.
GIGA PUZZLE • czy uda Wam się ułożyć gigantyczną układankę przed upływem czasu? Może Agent zamiesza w drużynie i nie
uda Wam się zdobyć monet. Bądźcie czujni!
IMMUNITET/JOKER • szukajcie tych znaków podczas konkurencji, one ułatwią Wam dalszą grę. Tylko pamiętajcie, nikomu
za dużo nie zdradzajcie, Agent jest wśród Was!
GRA TERENOWA PO ZMROKU • zabieramy ze sobą mapy i latarki i wyruszamy w poszukiwaniu dalszych wskazówek. Uważajcie, Agent lubi mylić tropy!
ZŁOTE MONETY • każdego dnia zbieramy złote monety podczas różnych konkurencji. Ile uda Wam się zebrać do dnia ostatniego obozu? Ile zachowa dla siebie Agent?
MISJA SPECJALNA • zabawa na dmuchanym placu zabaw!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LATO W OBIEKTYWIE

LATO W OBIEKTYWIE
NOWOCZESNA FOTOGRAFIA

HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1549 zł
11.07-19.07 • ((9 dni sob.-ndz.) • CENA 1885 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

AUTORSKIE WARSZTATY Z MARY@JELENIEWSKA

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

Maria Jeleniewska jest najpopularniejszą polską TikTokerką.
Ma 18 lat i do tej pory zgromadziła ponad 8 MILIONÓW obserwujących
na TikToku. MARY przeniesie Ciebie do świata serwisów
społecznościowych i poprowadzi autorskie warsztaty.

Lubisz patrzeć na świat przez obiektyw? Pokażemy ci jak bez
specjalistycznego sprzętu robić piękne zdjęcia za pomocą
smartphona. To jest możliwe!

MEET & TALK • spotkanie z gwiazdą social mediów!
NA PLAN! • spróbujemy swoich sił podczas sesji fotograficznej,
jak do światowych magazynów!
ROLA ŚWIATŁA • triki ze światłem, które pozwolą wyczarować
magiczne kadry.
LEKCJA KADROWANIA • czego unikać i jak uchwycić najlepszy
kadr podczas zdjęć. Praktyczne porady i wskazówki.
PRACA W TERENIE • przyroda daje ogromne pole do popisu dla
fotografa, wykorzystaj to jak najlepiej w swoich fotkach.
OBOZOWY WERNISAŻ • jak na fotografa przystało, zorganizujemy wystawę naszych prac, aby inni uczestnicy obozu także
mogli nacieszyć nimi oko.
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LATO W OBIEKTYWIE

LATO W OBIEKTYWIE
NOWOCZESNA FOTOGRAFIA

HOTEL LIMBA • (woj. śląskie) położony w pięknej i spokojnej okolicy w miejscowości Wisła. Piękna panorama oraz
czyste, górskie powietrze sprawiają, że miejsce to bardzo
dobrze nadaje się do wypoczynku.
18.07-24.07 • (7dni sob.-pt.) • CENA 1399 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU • WYCIECZKI

WYCIECZKA

do

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Lubisz patrzeć na świat przez obiektyw? Pokażemy ci jak bez
specjalistycznego sprzętu robić piękne zdjęcia za pomocą
smartphona. To jest możliwe!

ENERGYLANDII

NA PLAN! • spróbujemy swoich sił podczas sesji fotograficznej,
jak do światowych magazynów!
ROLA ŚWIATŁA • triki ze światłem, które pozwolą wyczarować
magiczne kadry.
LEKCJA KADROWANIA • czego unikać i jak uchwycić najlepszy
kadr podczas zdjęć. Praktyczne porady i wskazówki.
PRACA W TERENIE • przyroda daje ogromne pole do popisu dla
fotografa, wykorzystaj to jak najlepiej w swoich fotkach.
OBOZOWY WERNISAŻ • jak na fotografa przystało, zorganizujemy wystawę naszych prac, aby inni uczestnicy obozu także
mogli nacieszyć nimi oko.

CAŁODNIOWA WYCIECZKA:
NAJWIĘKSZY W POLSCE PARK ROZRYWKI!
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LATO W OBIEKTYWIE

LATO W OBIEKTYWIE
NOWOCZESNA FOTOGRAFIA

HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
28.06-03.07 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1359 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

AUTORSKIE WARSZTATY Z MARY@JELENIEWSKA

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

Maria Jeleniewska jest najpopularniejszą polską TikTokerką.
Ma 18 lat i do tej pory zgromadziła ponad 8 MILIONÓW obserwujących
na TikToku. MARY przeniesie Ciebie do świata serwisów
społecznościowych i poprowadzi autorskie warsztaty.

Lubisz patrzeć na świat przez obiektyw? Pokażemy ci jak bez
specjalistycznego sprzętu robić piękne zdjęcia za pomocą
smartphona. To jest możliwe!

MEET & TALK • spotkanie z gwiazdą social mediów!
NA PLAN! • spróbujemy swoich sił podczas sesji fotograficznej,
jak do światowych magazynów!
ROLA ŚWIATŁA • triki ze światłem, które pozwolą wyczarować
magiczne kadry.
LEKCJA KADROWANIA • czego unikać i jak uchwycić najlepszy
kadr podczas zdjęć. Praktyczne porady i wskazówki.
PRACA W TERENIE • przyroda daje ogromne pole do popisu dla
fotografa, wykorzystaj to jak najlepiej w swoich fotkach.
OBOZOWY WERNISAŻ • jak na fotografa przystało, zorganizujemy wystawę naszych prac, aby inni uczestnicy obozu także
mogli nacieszyć nimi oko.

18

10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LATO W OBIEKTYWIE

LATO W OBIEKTYWIE
NOWOCZESNA FOTOGRAFIA

HOTEL DIAMENT • (woj. pomorskie) położony w sercu
nadmorskiego kurortu. Otoczony zielenią, w odległości 350 m
od piaszczystej plaży.
08.08-16.08 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1799 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Lubisz patrzeć na świat przez obiektyw? Pokażemy ci jak bez
specjalistycznego sprzętu robić piękne zdjęcia za pomocą
smartphona. To jest możliwe!

NA PLAN! • spróbujemy swoich sił podczas sesji fotograficznej,
jak do światowych magazynów!
ROLA ŚWIATŁA • triki ze światłem, które pozwolą wyczarować
magiczne kadry.
LEKCJA KADROWANIA • czego unikać i jak uchwycić najlepszy
kadr podczas zdjęć. Praktyczne porady i wskazówki.
PRACA W TERENIE • przyroda daje ogromne pole do popisu dla
fotografa, wykorzystaj to jak najlepiej w swoich fotkach.
OBOZOWY WERNISAŻ • jak na fotografa przystało, zorganizujemy wystawę naszych prac, aby inni uczestnicy obozu także
mogli nacieszyć nimi oko.
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LATO W OBIEKTYWIE

LATO W OBIEKTYWIE
NOWOCZESNA FOTOGRAFIA

HOTEL VIS • (woj. pomorskie) jest ośrodkiem położonym
w Jastrzębiej Górze • jednej z najpopularniejszych miejscowości
nadmorskich w Polsce. Miejscowość ta jest miejscem najdalej
wysuniętym na północ w naszym kraju. Obiekt dzieli zaledwie
kilka kroków od plaży Morza Bałtyckiego.
17.07-26.07 • (10 dni pt.-ndz.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

TYLKO NA TYM TURNUSIE!

KONCERT NATALII CAPELIK-MUIANGE

FINALISTKA 8 EDYCJI MAM TALENT
ĆWIERĆFINALISTKA THE VOICE OF POLAND IX
AUTORKA PIOSENKI BIG BROTHER„KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ”

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL

NA PLAN! • spróbujemy swoich sił podczas sesji fotograficznej,

Lubisz patrzeć na świat przez obiektyw? Pokażemy ci jak bez
specjalistycznego sprzętu robić piękne zdjęcia za pomocą
smartphona. To jest możliwe!

jak do światowych magazynów!
ROLA ŚWIATŁA • triki ze światłem, które pozwolą wyczarować
magiczne kadry.
LEKCJA KADROWANIA • czego unikać i jak uchwycić najlepszy
kadr podczas zdjęć. Praktyczne porady i wskazówki.
PRACA W TERENIE • przyroda daje ogromne pole do popisu dla
fotografa, wykorzystaj to jak najlepiej w swoich fotkach.
OBOZOWY WERNISAŻ • jak na fotografa przystało, zorganizujemy wystawę naszych prac, aby inni uczestnicy obozu także
mogli nacieszyć nimi oko.
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • LATO W OBIEKTYWIE

LATO W OBIEKTYWIE
NOWOCZESNA FOTOGRAFIA

HOTEL WRZOS • (woj. zachodniopomorskie) położony
na terenie lasu iglastego w odległości 200 m od plaży. Ośrodek
Wrzos posiada basen. Swoim położeniem zapewnia ciszę,
relaks i doskonały wypoczynek.
08.07-18.07 • (11 dni śr.-sob.) • CENA 1999 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

AUTORSKIE WARSZTATY Z MARY@JELENIEWSKA
Maria Jeleniewska jest najpopularniejszą polską TikTokerką.
Ma 18 lat i do tej pory zgromadziła ponad 8 MILIONÓW obserwujących
na TikToku. MARY przeniesie Ciebie do świata serwisów
społecznościowych i poprowadzi autorskie warsztaty.

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Lubisz patrzeć na świat przez obiektyw? Pokażemy ci jak bez
specjalistycznego sprzętu robić piękne zdjęcia za pomocą
smartphona. To jest możliwe!

MEET & TALK • spotkanie z gwiazdą social mediów!
NA PLAN! • spróbujemy swoich sił podczas sesji fotograficznej,
jak do światowych magazynów!
ROLA ŚWIATŁA • triki ze światłem, które pozwolą wyczarować
magiczne kadry.
LEKCJA KADROWANIA • czego unikać i jak uchwycić najlepszy
kadr podczas zdjęć. Praktyczne porady i wskazówki.
PRACA W TERENIE • przyroda daje ogromne pole do popisu dla
fotografa, wykorzystaj to jak najlepiej w swoich fotkach.
OBOZOWY WERNISAŻ • jak na fotografa przystało, zorganizujemy wystawę naszych prac, aby inni uczestnicy obozu także
mogli nacieszyć nimi oko.
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • KONNICHIWA

KONNICHIWA

OBÓZ MANGI I KULTURY JAPOŃSKIEJ
HOTEL AUSTERIA • (woj. kujawsko-pomorskie)
w wyjątkowym miejscu na mapie Ciechocinka, największego i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska.
28.06-03.07 • (6 dni ndz.-pt.) • CENA 1249 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla miłośników mangi oraz osób, które dopiero zaczynają z nią swoją przygodę. Marzy się Tobie podróż do kraju kwitnącej wiśni aby poznać kulturę i dowiedzieć się jak wygląda
ten bajkowy, niesamowity i nowoczesny świat? Ten obóz jest
dla Ciebie! Nie czekaj i razem z nami przeżyj niezapomnianą
przygodę.

MANGOWE ABC • poznaj jak w prosty sposób nauczyć się
rysować mangę. Dodatkowo poznaj różne Mangi oraz sprawdź
swoją wiedzę.
ZDROWE SUSHI • warsztaty robienia sushi.
SHIBUYA • przeniesiemy się na chwilę na najbardziej znane
skrzyżowanie w Tokio.
RYTUAŁ PARZENIA HERBATY • przeniesiemy się do średniowiecznej Japonii i razem weźmiemy udział w pięknej i bardzo
starej ceremonia parzenia herbaty
CZY WIEŻ, ŻE….? • gra terenowa, w której poznasz kulturę
i tradycje Japonii.
OD A DO Z O JAPOŃSKIEJ MODZIE • poznaj wszystkie style
panujące na ulicach Tokio i przygotuj swoją własną ozdobę do
włosów lub na rękę.
CO TO ZNACZY? • czyli, poznaj jeden z najtrudniejszych alfabetów na świecie.
SMOCZY DZIEŃ • stwórz razem z Twoimi przyjaciółmi wielkiego smoka, poznaj technikę origami oraz japońskiego malunku
twarzy.
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10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • KONNICHIWA

KONNICHIWA

OBÓZ MANGI I KULTURY JAPOŃSKIEJ
HOTEL DIAMENT • (woj. pomorskie) położony w sercu
nadmorskiego kurortu. Otoczony zielenią, w odległości 350 m
od piaszczystej plaży.
08.08-16.08 • (9 dni sob.-ndz.) • CENA 1799 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla miłośników mangi oraz osób, które dopiero zaczynają z nią swoją przygodę. Marzy się Tobie podróż do kraju kwitnącej wiśni aby poznać kulturę i dowiedzieć się jak wygląda
ten bajkowy, niesamowity i nowoczesny świat? Ten obóz jest
dla Ciebie! Nie czekaj i razem z nami przeżyj niezapomnianą
przygodę.

MANGOWE ABC • poznaj jak w prosty sposób nauczyć się
rysować mangę. Dodatkowo poznaj różne Mangi oraz sprawdź
swoją wiedzę.
ZDROWE SUSHI • warsztaty robienia sushi.
SHIBUYA • przeniesiemy się na chwilę na najbardziej znane
skrzyżowanie w Tokio.
RYTUAŁ PARZENIA HERBATY • przeniesiemy się do średniowiecznej Japonii i razem weźmiemy udział w pięknej i bardzo
starej ceremonia parzenia herbaty
CZY WIEŻ, ŻE….? • gra terenowa, w której poznasz kulturę
i tradycje Japonii.
OD A DO Z O JAPOŃSKIEJ MODZIE • poznaj wszystkie style
panujące na ulicach Tokio i przygotuj swoją własną ozdobę do
włosów lub na rękę.
CO TO ZNACZY? • czyli, poznaj jeden z najtrudniejszych alfabetów na świecie.
SMOCZY DZIEŃ • stwórz razem z Twoimi przyjaciółmi wielkiego smoka, poznaj technikę origami oraz japońskiego malunku
twarzy.

24

10-13 lat • 14-16 lat
DLA NASTOLATKÓW • KONNICHIWA

KONNICHIWA

OBÓZ MANGI I KULTURY JAPOŃSKIEJ
HOTEL ŁĘŻECZKI • (woj. wielkopolskie) położony w lesie nad
jeziorem. Obiekt ogrodzony z basenem krytym oraz placem zabaw.
29.06-05.07 • (7 dni pon.-ndz.) • CENA 1449 zł
CENA ZAWIERA • ZAKWATEROWANIE • WYŻYWIENIE
• AKTYWNY PROGRAM • MATERIAŁY PLASTYCZNE
• OPIEKĘ KADRY I INSTRUKTORÓW ORAZ OPIEKĘ MEDYCZNĄ
• UBEZPIECZENIE NNW
CENA NIE ZAWIERA • TRANSPORTU

ZAPISZ ONLINE NA HAJDASZTRAVEL.PL
Obóz dla miłośników mangi oraz osób, które dopiero zaczynają z nią swoją przygodę. Marzy się Tobie podróż do kraju kwitnącej wiśni aby poznać kulturę i dowiedzieć się jak wygląda
ten bajkowy, niesamowity i nowoczesny świat? Ten obóz jest
dla Ciebie! Nie czekaj i razem z nami przeżyj niezapomnianą
przygodę.

MANGOWE ABC • poznaj jak w prosty sposób nauczyć się
rysować mangę. Dodatkowo poznaj różne Mangi oraz sprawdź
swoją wiedzę.
ZDROWE SUSHI • warsztaty robienia sushi.
SHIBUYA • przeniesiemy się na chwilę na najbardziej znane
skrzyżowanie w Tokio.
RYTUAŁ PARZENIA HERBATY • przeniesiemy się do średniowiecznej Japonii i razem weźmiemy udział w pięknej i bardzo
starej ceremonia parzenia herbaty
CZY WIEŻ, ŻE….? • gra terenowa, w której poznasz kulturę
i tradycje Japonii.
OD A DO Z O JAPOŃSKIEJ MODZIE • poznaj wszystkie style
panujące na ulicach Tokio i przygotuj swoją własną ozdobę do
włosów lub na rękę.
CO TO ZNACZY? • czyli, poznaj jeden z najtrudniejszych alfabetów na świecie.
SMOCZY DZIEŃ • stwórz razem z Twoimi przyjaciółmi wielkiego smoka, poznaj technikę origami oraz japońskiego malunku
twarzy.
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