
 

KOLONIE NAD MORZEM 2022 
Mrzeżyno/OW Bryza 

 
 

10 dni / 1735 PLN 
11 

 

 
 

Ośrodek Bryza: 
 
Warunki zakwaterowania uczestników wypoczynku: 
 

Ośrodek Kolonijny Bryza położony jest nad morzem, w pobliżu szerokiej piaszczystej plaży. 
Ośrodek Bryza sąsiaduje z nowoczesną halą widowiskowo sportową, która jest idealnym miejscem do treningów dla 
grup sportowych, obozów i kolonii letnich. Ośrodek sąsiaduje również ze stadniną koni gdzie pod okiem fachowych 
instruktorów można spędzać czas jeżdżąc konno bezpośrednio przy morzu. 

Na terenie ośrodka znajdują się dwa budynki, w każdym po 100 miejsc noclegowych. 
W budynkach znajdują się pokoje 2,4 ,5 osobowe z łazienkami 

Wewnątrz budynku znajduje się sala TV oraz sale do zajęć w grupach, piłkarzyki, sklepik. Obiekt 
przygotowany jest przede wszystkim do organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – kolonie letnie, 
zielone szkoły, wycieczki szkolne oraz biwaki i obozy młodzieżowe. 

W centralnej części obiektu znajduje się profesjonalna sala – namiot wyposażony w stoły do ping-ponga, 
projektor, DVD, sprzęt nagłaśniający, gdzie organizowane są zajęcia grupowe, dyskoteki, występy itp. 

Na ładnie zagospodarowanym, ogrodzonym, bezpiecznym i zielonym terenie ośrodka znajduje się osobno 
wydzielone miejsce na ognisko, oraz place zabaw dla dzieci. Do dyspozycji gości 
jest również kompleks boisk sportowych – trawiaste boiska do piłki nożnej i siatkówki, boisko do koszykówki, 
boisko do piłki plażowej oraz parking dla autokarów. Dysponujemy własnym sprzętem sportowo-rekreacyjnym 
m.in. badminton, piłki, paletki, szachy itp. 

Na terenie ośrodka znajduje się duża klimatyzowana stołówka na 120 miejsc , w której serwujemy smaczne, 
zdrowe i świeże posiłki dla naszych gości. 
Miła obsługa, wspaniała domowa kuchnia oraz niezapomniany klimat pozwolą przeżyć wyjątkowe chwile nad 
morzem. Serdecznie zapraszamy na wspaniałe kolonie, obozy, zielone szkoły oraz wycieczki nad morzem! 
Więcej na www.bryza-mrzezyno.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
W cenie kolonii zapewniamy: 
 
 
• zakwaterowanie: Ośrodek Kolonijny Bryza, pokoje: 2-4-5 osobowe z 

łazienkami 
• wyżywienie 4x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 
• opiekę wykwalifikowanej kadrę pedagogicznej, zatwierdzoną przez 

Kuratorium Oświaty i Wychowania; 
• opiekę kierownika kolonii oraz animatora zajęć; 
• całodobową opiekę pielęgniarską na terenie ośrodka; lekarz na telefon 
• opiekę ratownika morskiego na plaży; 
• bogaty program kulturalno - sportowo - rekreacyjny; 
• wycieczki autokarowe, rejs statkiem po morzu. 
• bezpieczne warunki pobytu (teren ogrodzony, strzeżony, oddalony od 

drogi) 
• ubezpieczenie NNW 
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 
• transport autokarowy 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nasze atuty: 

• U nas zjesz ile chcesz – dokładki dla 
głodomorów  

• Elastyczność – jesteśmy w stanie dostosować się 
do wymagań klienta  

• Doświadczenie – usługi świadczymy od ponad 15 
lat  

• Profesjonalna kadra – nasi pracownicy posiadają 
wysokie kwalifikacje  

• Bezpieczeństwo usługi – nasi pracownicy 
legitymują się aktualnymi, wymagalnymi 
badaniami sanitarnymi  

• Wysokie standardy – stosujemy system HCCAP  
• Atrakcyjna cena – indywidualna oferta 

przygotowywana po zapoznaniu się z 
oczekiwaniami klienta  

• Zawsze świeże – surowce kupujemy tylko u 
sprawdzonych dostawców i nie korzystamy z 
półfabrykatów  

• Zdrowe jedzenie – posiłki przygotowywane są z 
naturalnych składników i surowców wysokiej 
jakości  

• Opieka właścicieli 24h – dbamy i pomagamy  
• Atrakcyjna lokalizacja – Mrzeżyno, to jeden z 

najczęściej odwiedzanych nadmorskich kurortów 
zapewniającej doskonałe warunki do 
wypoczynku i rekreacji  

• Morski mikroklimat – niezaprzeczalne walory 
zdrowotne w turystycznej scenerii daleko od 
zgiełku miasta i zanieczyszczeń przemysłu. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Program kolonii:  
 
Całodzienna wycieczka do Kołobrzegu - program: 
zwiedzanie miasta i portu („Pomnik Zaślubin z morzem”, 
Latarnia Morska, molo, Ratusz, Starówka) 
 
Piracka Przygoda - Program oparty na starych, 
żeglarskich zabawach i konkursach oprawiony muzyką 
folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka 
bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego, 
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs 
muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i 
Mieczem", nauka szanty, tańce folkowe, cumowanie 
statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 
godzin. 
  

 

 
 
Całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku 
Narodowego - program: 
 

• Świnoujście Fort Gerharda, nadmorską twierdzę 
na wyspie Wolin, w której do dzisiaj urzęduje 
pruski generał, a na placach musztry ćwiczą 
pruscy żołdacy! 

•  
• Niechorze – latarnia morska, klif; 
• Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na 

Wzgórzu Gosań 
• Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; 
• Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: 

Wolińskie i Lubińskie; 
 
 
 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 
• Zawody sportowe ( tenis stołowy, piłka siatkowa, 

Mini Mundial w piłce nożnej, wyścigi na wesoło) 
• Zabawy terenowe (podchody, Agent –gra na 

terenie miejscowości) 
• „Koloniada” – Międzykolonijna Olimpiada 

Sportowa 
• Baloniada – wojna na balony wodne 
• Turnieje gier z różnych zakątków świata: Bule 

(Francja) Molkky (Finlandia) Kubb (Szwecja) 
• Szczudła, Dziwny rower, gra You.fo, Korfball, 

Gąbkowe walki Gladiatorów 
• Gry poszukiwawcze QR,   
• nauka strzelania z łuku i wiatrówki, strzelanie z 

różnej odległości. 
• warsztaty Dequpage. 

 
Bogaty program kulturalno-oświatowy:  
Pakiet mega gier (twister, scrabble, jenga, bierki – 
NOWOŚĆ!) – popularne gry w rozmiarach XXL, 
wybory Najsympatyczniejszej kolonistki i kolonisty – 
„Serduszkowo”, konkursy: „Palcem po mapie”, „Bajkowy 
Świat”, „Wyprawa na Bezludne wyspy”, „Randka w 
ciemno”, „Dzień Europejczyka”, Poczta francuska, 
Kalambury, Folwark rozmaitości 
Prezentacje artystyczne: (prezentacje grup, wakacyjna 
rewia mody, pokaz letnich fryzur i makijażu, mini 
playback-show, bale przebierańców, konkurs rzeźby w 
piasku, „Tańce ludzi różnych epok”) 
  



 

 
 
 
Dyskoteki, ognisko z kiełbaskami, Kąpiele morskie i 
słoneczne, Neptunalia. 
Udział w imprezach kulturalno-sportowych 
organizowanych na terenie MRZEŻYNA. Dla 
uczestników zawodów i konkursów dyplomy dla 
najlepszych nagrody. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


