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ZIELONA SZKOŁA DLA KLAS 4 

 

 
Mazury - Mrągowo                                                                                termin: 29 maja – 2 czerwca 2023            

        

LOKALIZACJA 

Miasto znajduje się na obszarze Warmii i Mazur. Ośrodek jest malowniczo położony tuż nad brzegiem jeziora 
Czarnego w Mrągowie - mazurskiej stolicy muzyki Country

 
ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Mrągowo Sport położony jest na 8 hektarowym zielonym terenie 
• Pokoje 3, 4, 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV 
• na terenie obiektu znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, korty tenisowe, plaża, tereny 
rekreacyjne, sale konferencyjne, sale sportowe, strefa wi-fi. 

 
WYŻYWIENIE 

• śniadania w formie bufetu szwedzkiego 
• obiady serwowane 

• kolacje w formie bufetu szwedzkiego 

 

PROPOZYCJA PROGRAMOWA 

program sportowo – rekreacyjny 

• przykładowy rozkład godzinowy zajęć (program może ulec zmianie)   

  GRUPA I GRUPA II 

poniedziałek 

13:00 przyjazd i zakwaterowanie 

15:30 - 17:00 team building softball 

17:00 - 18:30 softball team building 

20:00 - 21:15 gra terenowa „sztandary” 

wtorek 

10:30 - 12:00 
wyjście do Parku Wodnego 

Mrągowo Resort 

piłka ręczna plażowa 

12:00 - 13:30 
mega SUP – zajęcia na 

wieloosobowych deskach 

15:30 - 17:00 piłka ręczna plażowa 
wyjście do Parku Wodnego 

Mrągowo Resort 17:00 - 18:30 
mega SUP – zajęcia na 

wieloosobowych deskach 

20:00 - 21:15 JUST DANCE - zajęcia taneczne 

środa 

10:30 - 12:00 wycieczka do Fermy Jeleniowatych – Stacji Badawczej Polskiej 
Akademii Nauk 12:00 - 13:30 

15:30 - 17:00 zajęcia na torze do skimboardu zajęcia z tenisa 

17:00 - 18:30 zajęcia z tenisa zajęcia na torze do skimboardu 

20:00 - 21:15 dyskoteka 

czwartek 

10:30 - 12:00 
strefa relaksu rugby TAG 

rugby TAG strefa relaksu 

15:30 - 17:00 baloniada zumba 

17:00 - 18:30 zumba baloniada 

20:00 - 21:15 ognisko 

piątek 
10:00 zakończenie zielonej szkoły 

15:00 - 16:00 przyjazd pod szkołę 
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CENA 1200 zł zawiera: 

• zakwaterowanie 

• wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

• transport autokarem  

• prowiant w dniu wyjazdu  

• sprzęt sportowo – dydaktyczny niezbędny do przeprowadzenia zajęć 

• realizację zajęć programowych przez instruktorów OBERIBAkamp 

• ubezpieczenie NNW  

• całodobową opiekę 

• fotorelację 

• gadżet firmowy 

• wodę do picia dla Uczniów  

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 

Wpłaty można dokonać w dwóch ratach: 

I rata 200 zł do 5.02.2023r. 

II rata 1000 zł do 15.05.2023 

Wpłat dokonujemy na konto szkoły, w tytule proszę wpisać „Nazwisko i imię, Mrągowo” 

 

Warunki rezygnacji 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, z przyczyn nie leżących po stronie OBERIBAkamp, organizator dokonuje 

następujących potrąceń: 

• Opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł/ os pobierana każdorazowo przy rezygnacji w terminie do 121 dni przed 

datą rozpoczęcia imprezy 

• 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 120 – 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

• 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7 – 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

• 90% ceny imprezy na 1 dzień lub w dniu rozpoczęcia imprezy 

 
W przypadku kwarantanny lub izolacji Uczestnika zwracamy 100% kosztów imprezy 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

• realizujemy Bony Turystyczne 

 

 

 
 

 

 

 


