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Cyfrowy obóz EDUME to ekscytujące połączenie aktywności w terenie z zajęciami komputerowymi.
Przez 10 dni, w pięknych okolicznościach przyrody, dzieci nie tylko będą rozwijać swoje cyfrowe

pasje, ale też zwiedzać, eksplorować, bawić się na świeżym powietrzu.
Nasz temat przewodni to: HARRY POTTER.

Malowniczy pensjonat z widokiem na panoramę Tatr,
położony w otoczeniu bajecznej zieleni. Dzieci
śpią w pokojach kilkuosobowych z łazienką, telewizorem
i dostępem do internetu. Pokoje są zadbane, zapewnią
dzieciom przestrzeń do działań i komfort.

• salę sportową z piłkarzykami, bilardem, ping-
pongiem

• basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz
leżakami

• boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną
• miejsce na grilla i ognisko
• szałas w stylu góralskim

• śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu
• podwieczorek
• dwudaniowy obiad w półmisku
• prowiant na wycieczki

CYFROWE OBOZY 2022
Murzasichle, 31.07 - 09.08.2022

WAKACJE W GÓRACH

TERMIN: 31.07 – 09.08.2022

PRZEJAZD:

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

MIEJSCE:

NA MIEJSCU DZIECI ZNAJDĄ SZEREG ATRAKCJI: WYŻYWIENIE:

AUTOKAR/BUS

25

50

Willa pod Tatrami
ul. Budzowa 4c, 34-531 Murzasichle
www.willapodtatrami.pl
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W PROGRAMIE WYJAZDU

WYCIECZKI

ATRAKCJE ONLINE
Program zajęć komputerowych dostosowujemy
do wieku i preferencji dzieci.

Zajęcia odbywają się w trzech osobnych grupach
tematycznych:

MINECRAFT: 7 do 10 lat
– programujemy w Minecrafcie

ROBLOX: 10 do 15 lat
– tworzymy gry w Roblox

PYTHON: 12 do 16 lat
– praktykujemy programistyczny „język węży”

W CENIE
MAGICZNA WYPRAWAW GÓRY
– jedziemy do Zakopanego, odwiedzamy Krupówki,
Dolinę Strążyska oraz Wielką Krokiew

OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI
– wycieczka do Tatrzańskiego Parku Narodowego
śladem gatunków chronionych i piękna przyrody.
W planach: Dolina Kościeliska, Gubałówka
i tor saneczkowy.

ATRAKCJE OFFLINE (HARRY POTTER)
ZAJĘCIA W „SZKOLE CZARODZIEJSTWA”
Dzieci biorą udział w szeregu zabaw stylizowanych na
przygodę w świecie Harry’ego: wykonują eksperymenty,
warzą napary, „latają” na miotłach, obserwują gwiazdy,
tworzą, uczą się pierwszej pomocy.

INNE AKTYWNOŚCI
Rywalizacja o Puchar Domów, seanse filmów o Harrym
Potterze, turnieje wiedzy, ognisko, planszówki, talent
show, basen i wiele innych.

DODATKOWO PŁATNE
CAŁY DZIEŃ W ENERGYLANDII
– czyli w największym w Polsce parku rozrywki,
zajmującym aż 43 hektary. Strefa ekstremalna, wodna
i Smoczy Gród. Cena: 175 zł

CZARY NA WODZIE W TERMACH BANIA
– wyjazd do aquaparku w Białce Tatrzańskiej.
14 basenowych niecek, zjeżdżalnie o łącznej długości
ponad 300 metrów, 3 torowy ślizg wodny. Cena: 120 zł

Płatne wycieczki odbędą się pod warunkiem zebrania
grupy 25 osób. Jeśli grupa się nie zbierze,
zwracamy pieniądze na konto.

CYFROWE OBOZY 2022
Murzasichle, 31.07 - 09.08.2022

ATRAKCJE OFFLINE (NERFY)
FANTASTYCZNE SZKOLENIE AKADEMII NERF
Szereg zajęć i rozgrywek ruchowych, zorganizowanych
w klimacie „specjalistycznego szkolenia”, przy
wykorzystaniu popularnych wyrzutni marki NERF.

INNE ZABAWY TERENOWE
Tricki na desce, węzły żeglarskie, slackline, poszukiwanie
skarbów, podchody, podstawy pierwszej
pomocy i inne – różnorodne aktywności na świeżym
powietrzu i w obiekcie.

AKTYWNOŚCI
Na obozie nie mogłoby zabraknąć dyskoteki, ogniska
czy seansów pod chmurką. Będziemy również
plażować, grać w planszówki, rywalizować w talent
show czy przy kole fortuny.
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CENA
1. rata

dzień zapisu: 500 zł

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie – 9 noclegów
• śniadanie w formie stołu szwedzkiego
• dwudaniowy obiad
• podwieczorek
• kolacja w formie stołu szwedzkiego
• prowiant na wycieczki
• wycieczka po atrakcjach Zakopanego
• wycieczka do Tatrzańskiego Parku Narodowego
• dostęp do basenu
• zajęcia cyfrowe z trenerem, do wyboru

(Minecraft, Roblox, Python)
• dostęp do sprzętu sportowego, sal dydaktycznych,

pokoju gier
• opieka pielęgniarska
• ubezpieczenie grupowe NNW na 20 000 zł
• opiekę wychowawców

(1 opiekun na 15 uczestników)
• akcesoria potrzebne do zajęć
• upominki dla obozowiczów

Na miejsce dojeżdżamy autokarem/busem.
Opłata za transport tam i z powrotem wynosi z:
• Wrocławia - 250 zł
• Katowic - 120 zł (warunkiem transportu z Katowic jest zebranie min. 5 osób)
• Krakowa - 100 zł (warunkiem transportu z Krakowa jest zebranie min. 5 osób)
• Warszawy – 300 zł (warunkiem transportu z Warszawy jest zebranie min. 15 osób)

Istnieje możliwość dojazdu do Wrocławia we własnym zakresie,
skąd dzieci przesiądą się do naszegoautokaru.

Istnieje możliwość dojazdu na miejsce we własnym zakresie.

Dokładne miejsce i godziny wyjazdu zostaną podane 14 dni przed terminem wyjazdu.

TRANSPORT

CENA NIE OBEJMUJE
• transport
• Wycieczek do Energylandii oraz Term Bania –

warunkiem organizacji wycieczki jest zebranie
• grupy co najmniej 25 osób
• Diety bezglutenowej (dodatkowy koszt – 180 zł)
• Ubezpieczenia kosztów rezygnacji

2. rata
do dnia 30.04.2022:

500 zł + opłata za dojazd

3. rata
pozostała część płatna

na 28 dni przed terminem wyjazdu
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POZOSTAŁE INFORMACJE

W PRZYPADKU REZYGNACJI

Warunkiem organizacji obozu jest zebranie minimum 25 uczestników. W przypadku nie zebrania minimalnej liczby
uczestników i odwołania organizacji obozu niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną lub telefonicznie, nie
później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat
w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udziale w imprezie turystycznej z powyższego powodu na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Organizator zastrzega prawo do zabrania na każdy turnus maksymalnie
4 uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności, zespołem Aspergera, ADHD lub autyzmem. Niektóre z atrakcji
ruchowych mogą nie być dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zamawiający może odstąpić od umowy o udziale w imprezie turystycznej lub ją wypowiedzieć w
każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy może
zostać złożone w formie pisemnej pocztą, na adres podany przez organizatora lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na e-mail wskazany przez organizatora. Datą złożenia oświadczenia od umowy
jest dzień doręczenia go Organizatorowi. W przypadku wystąpienia lub wypowiedzenia Zamawiający
jest zobowiązany pokryć koszt rezygnacji w wysokości:
• 50% wynagrodzenia w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane między 90 a 30 dniem

przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
• 80% wynagrodzenia w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane w czasie późniejszym aż

do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Koszty rezygnacji podlegają potrąceniu z zapłaconego wynagrodzenia za imprezę turystyczną.
Pozostała po potrąceniu kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 14 dni od
odstąpienia lub wypowiedzenia. Ewentualna niedopłata na rzecz Organizatora zostanie
uregulowana w terminie 14 dni od odstąpienia lub wypowiedzenia.


