
Pakiety Wypoczynkowe 

O F E R T A  D L A  G R U P  Z O R G A N I Z O W A N Y C H  
 OŚR O D K Ó W  S P O R T U  -  OŚR O D K Ó W  K U L T U R Y

S Z K ÓŁ  T AŃC A  I  B I U R  T U R Y S T Y C Z N Y C H



sprawdzonego ośrodka, w którym doskonale odnajdzie
się Twoja grupa, 
wspaniałych atrakcji i dedykowanych animacji, które
zapewniają najlepsze wspomnienia,
wsparcia w działaniach organizacyjnych i logistycznych

Jeśli organizujesz obozy lub kolonie dla swoich
podopiecznych i poszukujesz:

Kadry najlepszych animatorów w Polsce,

zapraszamy do współpracy!

Z chęcią podzielimy się swoim doświadczeniem!
Już teraz możesz skorzystać z naszych możliwości 

i skutecznych rozwiązań!

Otrzymujesz od nas wstępną propozycję, najpewniej pojawią
się pytania, to bardzo dobrze - mamy przygotowany
specjalny FAQ, którym chętnie się z Tobą podzielimy.

Śmiało, dzwoń lub pisz do nas. 
Pozostajemy do Twojej dyspozycji!

#przytulkaj #maxMocy #idziemywdobre

Pozdrawiamy, 

Anna Madajska & Zespół Camport



 
Zorganizuj aktywny wyjazd dla Twoich podopiecznych,
który pozostanie w pamięci na zawsze! 
Zadbamy o cały przebieg obozu, od momentu
przyjazdu do ośrodka, poprzez integrację uczestników,
atrakcje, animacje, logistykę planów dnia oraz
wszystkie kwestie organizacyjne. Wyjeżdżając z nami
zyskujesz najwyższą jakość organizacji turystycznej.

Minimum formalności połączone z maksymalną
satysfakcją rodziców i uczestników!

Dostępne terminy:
26.06-02.07 - 7 dni

 21.08-31.08 - 11 dni 
 21.08-30.08 - 10 dni 

     

Pakiety Wypoczynkowe Camport dedykowane są wszystkim grupom
zorganizowanym min. 25 osobowym.



KADRA NA MEDAL 
Jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji całego
obozu. Okiełznać tak l iczebną grupę 362 dzieciaków
to nie lada wyzwanie. Córka pierwszy raz jechała z
Wami i z pewnością nie ostatni. Jej radość
i zadowolenie to miód na serce dla rodziców.
Dziękuję w swoim imieniu za opiekę i moc wrażeń
podczas pobytu z Wami.. Wspaniały kontakt z
wychowawcą, który reagował na każdą prośbę.
Gratuluję i dziękuję całemu zespołowi Camport za
rewelacyjny pobyt w Jantarze Kadra na medal.
Dziękuję pięknie w swoim imieniu i Mai.
Joanna 

WSZYSTKO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Drogi Camporcie ogromne podziękowania za
ostatnie 10 dni. Wszystko na najwyższym poziomie:
kontakt z rodzicami, ośrodek z całym zapleczem,
super kadra. Po prostu szacun. Ubolewam, że takie
campy kilkanaście, a nawet więcej lat temu można
było oglądać tylko na amerykańskich fi lmach,
chętnie sama bym pojechała na taki obóz.
Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia za rok.
Magda

Sprawdź nasze opinie!

Sprawdź nasze
Opinie

https://camport.pl/opinie


Najlepsi Animatorzy w Polsce!
To zespół Pedagogów, Wychowawców i Animatorów, których szkolimy, tak aby

każde zajęcia przeprowadzone były w kreatywny i niezapomniany sposób.  
Nasi Animatorzy zadbają o szczegóły przeprowadzenia wszystkich zajęć, 
a Koordynatorzy będą czuwać nad całą organizacją, od zakwaterowania

 do końca trwania turnusu.



Doradca Camport  jest wsparciem w wyborze odpowiedniej opcji Twojego
wyjazdu. Zajmuje się kwestiami organizacyjnymi oraz dopięciem wszystkich
szczegółów formalno–ofertowych zarówno z ośrodkiem, jak i Kadrą Camport.
Koordynuje cały wyjazd, a także służy radą i pomocą z ramienia biura.

Koordynator Camport to Twoja prawa ręka podczas wypoczynku.
Jest bezpośrednio na terenie ośrodka, jest łącznikiem między kierownikami grup,
a kadrą ośrodka. Służy pomocą, koordynuje całą dyspozycyjnością infrastruktury 
ośrodka oraz harmonogramami grup, tak aby zapewnić efektywny przebieg
organizacji zajęć. Trzyma pieczę nad tym, aby wszystko sprawnie funkcjonowało. 

Animatorzy Camport  zajmują się prowadzeniem zajęć z dziećmi oraz obsługą
sprzętu. To ludzie pełni pasji ,  zaangażowania i kreatywnych pomysłów. Zawsze z
uśmiechem przeprowadzą wszystkie zajęcia od integracji ,  przez zajęcia manualne,
aż po leśne rozgrywki dla aktywnych survivalowców!

Logistyk Camport  dba o wszystkie kwestie związane ze sprzętem, dzięki czemu
jakość zajęć jest na najwyższym poziomie. Wszelkie usterki, problemy techniczne
i zapotrzebowanie na sprzęt organizowane jest w błyskawicznym tempie.

Razem z Nami sprawisz, że Twój obóz na długo pozostanie w pamięci
rodziców i uczestników, wywołując wspaniałe wspomnienia i rozpalając
chęci na wspaniałą przygodę!

Otrzymujesz pełne wsparcie zespołu Camport



Opieka medyczna  – Pielęgniarka jest cały czas na
terenie ośrodka dyżurując. 
W pobliżu (3 min.) jest przychodnia NFZ oraz
dostępna jest medyczna konsultacja telefoniczna. 

COVID  - ośrodek działa wg wytycznych GIS. Grupy
różnych organizatorów nie są łączone, chyba że
nastąpi zniesienie tych wytycznych. Firma Camport
przekazuje Organizatorowi specjalnie stworzone
Procedury COVID.

Bezpieczeństwo na I miejscu!

na basenie – ratownik będzie w ustalonych
godzinach
nad morzem – ratownik zatrudniony przez ośrodek
wychodzi z grupami nad morze

Monitoring  – w ośrodku jest zamontowany
monitoring. Na wypadek, gdyby coś się wydarzyło,
można zgłosić się do Koordynatora Camport, który
poprosi Menagera obiektu o możliwość przejrzenia
nagrań.

Ratownicy wodni 

Bezpieczny wyjazd to dla nas jedna z najważniejszych kwestii. Dlatego, jako organizator stworzyliśmy
złożony system procedur, z których nasza Kadra przechodzi szkolenia. Dzięki temu każdy wie, jak działać w
określonych sytuacjach na obozach, a to zapewnia bezpieczeństwo uczestników i daje poczucie
bezpieczeństwa Kadrze. To także pomaga naszemu zespołowi w relacjach zarówno z dziećmi, jak i
rodzicami i klientami, ponieważ to również zbiór zawierający dział psychologii i socjologii.
Stale aktualizujemy nasz system procedur, aby zapewniać, jak najwyższe standardy bezpieczeństwa.



Grupy kwaterowane są w pawilonach oraz domkach z pełnym węzłem
sanitarnym. Na Twoich uczestników czekają pyszne posiłki
przygotowywane przez kucharzy ośrodka. Śniadania i kolacje są
serwowane w formie bufetu szwedzkiego.

500 miejsc noclegowych / pawilony / pokoje z łazienkami 
domki murowane / 4 baseny odkryte / orlik / kort tenisowy  

2 boiska plażowe / park linowy 
sale taneczne / sale dydaktyczne / sale dyskotekowe

Zakwaterowanie możliwe od godziny 14:00
Kadra – 1 opiekun na 15 uczestników GRATIS
Pokoje dla dzieci 3 i 4 osobowe
Pokoje dla kadry 3 i 4 osobowe
Wyżywienie - 4 posiłki dziennie

 Najlepszy ośrodek w Jantarze



W pełni wyposażamy ośrodek naszym profesjonalnym i licencjonowanym
sprzętem nagłaśniającym, muzycznym (miksery, wzmacniacze, głośniki JBL,
lasery, projektory, dyskotekowe wytwornice dymu), ekrany, projektory full
HD oraz aparaty, kamery, gogle VR, kamery 360°, PlayStation.

Do dyspozycji dla Twoich uczestników: 
3 ha powierzchni 
8 sal dydaktyczno-tanecznych od 77 do 126 m2
namiot o powierzchni 240 m2 ze specjalnie przygotowaną sceną i 5
metrowym ekranem
strzelnica
trampoliny
namioty rekreacyjne

Do Twojej dyspozycji są również: leżaki, materace do pływania,
parawany, piłki, sprzęt sportowy, piłkarzyki, stoły do tenisa stołowego.

Dodatkowo od nas!



Atrakcje Wybierz najlepsze Atrakcje! 
Zabawy, które od nas otrzymujesz przygotowaliśmy w oparciu o niepowtarzalne

scenariusze zajęć. Skorzystasz z najwyższej jakości certyfikowanego sprzętu bawiąc się
 w najlepsze gry i zabawy oraz korzystając z warsztatów. 

Wszystkie zajęcia poprowadzi dla Twoich uczestników doświadczona Kadra Camport.
Zapewniamy Atrakcje, które bawią, uczą i aktywizują kreatywne myślenie :) 

W każdym pakiecie jest dostępna wybrana ilość atrakcji spośród naszej oferty, które można
dowolnie łączyć. Stwórz z nami najlepszy wypoczynek! Zabawa na #maxMOCY! 

Sprawdź nasze
Animacje

https://camport.pl/atrakcje-camport


Pakiet Comfort Action *** (pakiet podstawowy) 
Pakiet Deluxe Play ****
Pakiet Premium Show ***** 

Wyżywienie + zakwaterowanie 
Gift dla Twoich uczestników
Opiekę profesjonalnej kadry Camport Team
Animacje " Camport Show ", które zapewnią najlepszą
wieczorną zabawę! Camport Show to m.in.: karaoke,
dyskoteki, Just Dance, konkursy z nagrodami i całą gamą
tematycznych zabaw wieczornych, które poprowadzą nasi
Animatorzy
Wypożyczalnia sprzętu - to nasz Magazyn Zabaw, 

W ramach oferty Pakietów Wypoczynkowych Camport możesz
dowolnie wybierać spośród dostępnych animacji, atrakcji,
warsztatów, którymi Twoja grupa będzie najbardziej
zainteresowana. 

Do wyboru są 3 rodzaje oferty:

Każdy Pakiet zawiera:

z którego korzystając nie musisz martwić się o zabranie ze
sobą: piłek, paletek, gier planszowych i innych przedmiotów
przydatnych do integracji

 

Sprawdź, co otrzymujesz
jadąc z nami!  

Baw się i kreuj z nami!



Karaoke 

Ping Pong / Piłkarzyki

Dyskoteki z DJ-em

Just Dance

Camport Show 
Atrakcje wieczorne są dostępne w godz. 19 - 21 w ramach wszystkich Pakietów Camport. 



Piłki

Maty Animacyjne

Sprzęt Sportowy

Gry Planszowe

Wypożyczenie sprzętu 
Wypożyczenie sprzętu jest dostępne w ramach wszystkich Pakietów Camport. 



Paintball Laserowy 

Giga Atrakcje

Bubble Football 

Hoverboard

Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. 
Standardowy blok zajęć to 60 - 90 min

Atrakcje 
Do wyboru dla Pakietów Deluxe Play **** oraz Premium Show ***** 



Zabawy Integracyjne

Gry Terenowe

Team-Building

Atrakcje 

Zajęcia Sportowe 

Do wyboru dla Pakietów Deluxe Play **** oraz Premium Show ***** 
Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. 

Standardowy blok zajęć to 60 - 90 min



Fun Games 

Aktywne Plażowanie

Gogle VR

Atrakcje 

Pokaz Mody 

Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. 
Standardowy blok zajęć to 60 - 90 min

Do wyboru dla Pakietów Deluxe Play **** oraz Premium Show ***** 



Wykrywacze metali 

Giga Wyścigi 

Łucznictwo

Atrakcje 

Strzelectwo

Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. 
Standardowy blok zajęć to 60 - 90 min

Do wyboru dla Pakietów Deluxe Play **** oraz Premium Show ***** 



Warsztaty Lego Nerfy 

Balonowa SiatkówkaPoszukiwanie Bursztynów 

Atrakcje 
Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. 

Standardowy blok zajęć to 60 - 90 min

Do wyboru dla Pakietów Deluxe Play **** oraz Premium Show ***** 



Warsztaty Kreatywne 

Warsztaty Taneczne Warsztaty Aktorskie

ExperymentyProjektowanie koszulek 

Warsztaty do wyboru dla Pakietu Premium Show ***** 
Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. Standardowy blok zajęć to 90 min



Warsztat Art Warsztat Graffiti

Warsztaty Kreatywne 

Warsztaty PlastyczneFestiwal Kolorów

Warsztaty do wyboru dla Pakietu Premium Show ***** 
Czas trwania atrakcji uwarunkowany jest scenariuszem. Standardowy blok zajęć to 90 min



Zakwaterowanie i wyżywienie
Korzystanie z całej infrastruktury ośrodka: 

Wieczorne animacje "Camport Show" 

Wypożyczalnia Sprzętu Camport - Magazyn Zabaw  to
możliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego typu:
piłki ,  pachołki, drabinki, chusty animacyjne,

Dla każdego uczestnika GIFT: 

Zawiera:

Opiekę Doradcy / Opiekę Koordynatora Camport / Animator
do prowadzenia zajęć / Logistyk Camport

park linowy / baseny / kort tenisowy 
 boiska sportowe / sale dydaktyczne 

sale taneczne / namiot sportowy   

To prowadzone Animatorów niesamowite zabawy i
konkursy z nagrodami w godzinach 19 - 21

gry karciane, piłkarzyki, ping - pong

     Smyczka Camportowa  

Pakiet Comfort Action 
pakiet podstawowy 

Sprawdź kolejny pakiet



Pakiet Deluxe Play

HIT! do wyboru 9 ATRAKCJI  z zestawu 20 najlepszych
zabaw! Wszystkie zajęcia przeprowadzimy specjalnie dla 
 Twoich uczestników w oparciu o scenariusze zajęć.

Paintball Laserowy 
Bubble Football
Giga Atrakcje 
Hoverboard
Zajęcia sportowe 
Gry Terenowe
Zabawy Integracyjne 
Team Building
Pokazy Mody 
Aktywne Plażowanie

Dla każdego uczestnika 2 GIFTY : 

Zawiera:

Wybierzcie najlepsze Atrakcje:  

!! W przypadku turnusu: 
10 dniowego - 8 Atrakcji do wyboru 
7 dniowego - 5 Atralkcji do wyboru

     Smyczka Camportowa
Bandamka Camportowa   

Pakiet Comfort Action - pakiet podstawowy 

Fun Games
Google VR
Wykrywacze Metali
Łucznictwo
Strzelectwo 
Giga Wyścigi 
Warsztaty Lego 
Nerfy 
Balonowa Siatkówka 
Poszukiwanie Bursztynów

Sprawdź kolejny pakiet



Pakiet Premium Show

HIT! WARSZTAT KREATYWNY  - jeden 90 min. blok zajęć z
Warsztatowcem. Do wyboru dla Twojej grupy:  

HIT! do wyboru 10 ATRAKCJI  z zestawu 20 najlepszych
zabaw! 

Paintball Laserowy 
Bubble Football
Giga Atrakcje 
Hoverboard
Zajęcia sportowe 
Gry Terenowe
Zabawy Integracyjne 
Team Building
Pokazy Mody 
Aktywne Plażowanie

Dla każdego uczestnika 3 GIFTY : 

Zawiera:

Graffiti / Projektowanie Koszulek / Warsztat Taneczny 
 Warsztat Aktorski / Eksperymenty / Warsztat Art /

Festiwal Kolorów

Wybierzcie najlepsze Atrakcje:  

!! W przypadku turnusu:
10 dniowego - 9 Atrakcji do wyboru
7 dniowego - 6 Atralkcji do wyboru

     Smyczka Camportowa
Zestaw Kosmetyków 
Stylowa Czapka  

Fun Games
Google VR
Wykrywacze Metali
Łucznictwo
Strzelectwo 
Giga Wyścigi 
Warsztaty Lego 
Nerfy 
Balonowa Siatkówka 
Poszukiwanie Bursztynów

Pakiet Comfort Action - pakiet podstawowy 



Pakiet Premium Show

Pakiet Deluxe Play

Pakiet Comfort Action

120 zł
osoba za dobę

130 zł
osoba za dobę

137 zł
osoba za dobę

Zakwaterowanie + Wyżywienie 
Opieka Kadry Camport
Codzienne Animacje wieczorne  Camport Show
Dostęp do Magazynu Zabaw - wypożyczalnia sprzętu  
1 Gift Comfort - Camportowa Smyczka

Zakwaterowanie + Wyżywienie 
Opieka Kadry Camport
Codzienne Animacje wieczorne Camport Show 
Dostęp do Magazynu Zabaw - wypożyczalnia sprzętu
Do wyboru 9 z 20 Atrakcji Camport - przy 11 dniach pobytu
*Ilość atrakcji w pakietach 10 i 7 dniowych podana jest na stronie pakietu

 2 Gifty Deluxe - Symczka i Bandama Camportowa 

Wybierz najlepszy pakiet dla Waszej grupy!

Zakwaterowanie + Wyżywienie 
Opieka Kadry Camport
Codzienne Animacje wieczorne Camport Show 
Dostęp do Magazynu Zabaw - wypożyczalnia sprzętu
Do wyboru 10 z 20 Atrakcji Camport - przy 11 dniach pobytu
*Ilość atrakcji w pakietach 10 i 7 dniowych podana jest na stronie pakietu

Do wyboru jeden Warsztat Kreatywny
3 Gifty Premium:
Stylowa Czapka, Zestaw Kosmetyków i Smyczka



Wyjazd w 3 krokach

Skontaktuj się z naszym doradcą, który dokona
wstępnej analizy potrzeb Twojego wyjazdu.
Możemy spotkać się online lub porozmawiać
telefonicznie.
Na podstawie analizy przedstawimy indywidulaną
ofertę dla Ciebie i Twoich uczestników.
Zaproponujemy najlepsze rozwiązania i pomysły.

Minimum formalności! Zbierzemy wszystkie
niezbędne informacje dotyczące organizacji Twojego
wyjazdu, ustalimy szczegóły i podpiszemy umowę.
Następnie zaczniemy działać, aby jak najlepiej zgrać
grafiki wszystkich grup, zapotrzebowanie oraz
przekazać wszystkie niezbędne informacje do
ośrodka, Koordynatora oraz Animatorów Camport.

Odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania
i wyślemy zbiór ważnych informacji dotyczących
organizacji, tak aby zorganizowanie Twojego obozu
było szybkie, łatwe i przyjemne. Dołączymy skróconą
ofertę PDF, łatwą do druku i przedstawienia
Rodzicom, a także zbiór odpowiedzi na różne
pytania.



Skorzystaj z o
ferty

Letniej 2021!!!

Skontaktuj się z nami! 

Ilość miejsc ograniczona!

Marta Rostkowska

marta@camport.pl
792 196 035

Bezpośredni Doradca:

Dyrektor Administracyjny

Angelika Szemraj
Dział Kreatywny

angelika@camport.pl


