
Kolonie z Akademią Talent 

1. ORGANIZATOR: AKADEMIA TALENT sp. z o.o.  ul. Penelopy 4, 80-299 Gdańsk  

                            (REGON 221908180 NIP: 584-273-20-48) 

Miejsce i termin wypoczynku:  

Mikoszewo ( Ośrodek Leśny Zakątek,  
www.lesnyzakatekmikoszewo.pl) -  Turnus I – 05.07.2021- 
15.07.2021 (cena 1699 zł) 

 Mausz ( OSR Mausz, Ostrów – Mausz 12, www.osrodekmausz.pl)- 

 Turnus II - 18.08.2021-28.08.2021 (cena 1699 zł) 

2. GODZINA WYJAZDU: dla I turnusu - do Mikoszewa- _Godz. 16.30 w 
dniu rozpoczęcia kolonii. Miejsce zbiórki: Parking przed kościołem 
Chrystusa Zbawiciela ul. Pegaza 15 Gdańsk-Osowa.  

GODZINA WYJAZDU: dla II turnusu do Mausza- _Godz. 16.10 w dniu 
rozpoczęcia kolonii. Miejsce zbiórki:  Parking przed kościołem Chrystusa 
Zbawiciela ul. Pegaza 15 Gdańsk-Osowa. 

Uwaga. Informację o powrocie będą podane na zbiórce wyjazdowej i na stronie 
www.akademiatalent.pl  

 3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

Wykwalifikowanych opiekunów i wychowawców grup z wykształceniem i stażem 
pedagogicznym oraz instruktorów zajęć przedmiotowych zgodnie z ofertą; ratownika, 
całodobową opiekę medyczną; wyżywienie: 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja; zakwaterowanie w  bezpiecznych warunkach. 

4. UBEZPIECZENIE:  

Wszyscy uczestnicy wraz z kadrą ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.   

http://www.osrodekmausz.pl)-
http://www.akademiatalent.pl


5. PŁATNOŚĆ I REZERWACJA: 

Cena pobytu dziecka na kolonii podana została w umowie - zgłoszeniu. . Zgłoszenie 
uczestnika obozu następuje poprzez wpłatę zaliczki  na konto Akademii Talent  sp. z o.o: 73 
1160 2202 0000 0002 4297 9543. W tytule przelewu należy podać: „zaliczka na kolonie 
Akademii Talent Mikoszewo” lub „zaliczka za kolonie Akademii Talent w Mauszu” 

 We wszystkich przypadkach koszt rezerwacji (zaliczka) będzie zaliczony na poczet ceny za 
obóz, a w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi.  

Akademia Talent wystawia zainteresowanym rachunek. Prosi się zainteresowanych o 
niezwłoczne  podanie danych do rachunku: imię i nazwisko, adres, NIP, imię i nazwisko 
uczestnika kolonii termin kolonii – na adres mailowy,  agata.akademiatalent@gmail.com .  

Uzupełnioną kartę uczestnika należy dostarczyć najpóźniej w dniu wyjazdu  lub wysłać 
pocztą na adres: Akademia Talent sp. z o.o , ul. Penelopy 4, 80-299 Gdańsk. lub przesłać 
scan na adres: agata.akademiatalent@gmail.com 

  

6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić na zasadach określonych w Warunkach 
Uczestnictwa stanowiących integralną część umowy, zgodnych z ustawą z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie 
trwania imprezy turystycznej. 

8. INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW: 

- Kontakt telefoniczny z dziećmi możliwy jest w godzinach 14.00-15.30 ( może ulec zmianie) 

- Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie rzeczy wartościowych w ośrodku 
lub w środkach transportu 

- W razie przyjmowania przez dziecko (na stałe lub w trakcie obozu ) jakichkolwiek lekarstw 
prosimy o spisanie, jakie są to lekarstwa i w jaki sposób dziecko ma mieć je podawane. Cały 
opis na kartce proszę przekazać wychowawcy przed wyjazdem. 

- Zabrać dziecko z obozu (nawet na krótkie odwiedziny) może tylko rodzic lub prawny 
opiekun (musi mieć przy sobie dowód osobisty oraz podpisać kartę wyjścia). 



9.  Zapisy do wybranej grupy kolonijnej ( wybierz 1 grupę)  

1) Sportowa -  piłka nożna, siatkowa, gimnastyka, inne 

2) Taneczna – hip – hop, break dance, cheerleaders 

3) Artystyczna- ogólna – rysunek na płótnie, prace rysunkowe, przestrzenne,, 
filce, śpiew, decoupage,  inne 

4) Konna ( tylko w Mauszu)- dodatkowy program obejmuje:     zajęcia teoretyczne oraz 
około 10  zajęć lekcyjnych jazdy konnej ( około 40 minut). Zajęcia są prowadzone 
przez doświadczonych instruktorów, konie ( zazwyczaj 10 - 12 koni) są dostosowane 
do specyfiki pracy z dziećmi. W grupie konnej istnieje również podział wynikający z 
umiejętności jeździeckich uczestnika (grupa początkowa, średnia i zaawansowana). 
Do grupy konnej – dopłata wynosi 500 zł ( tylko dopłata gotówkowa w dniu wyjazdu– 
ale proszę we wpłacie zaliczkowej przelewem napisać chęć uczestniczenia w grupie 
konnej). 

5) Grupa wolontariuszy – wiek powyżej 13 lat ( zniżka 300 zł) – program: wykonanie 
dokumentacji zdjęciowej, filmowej, zajęcia z komunikacji, pomoc nauczycielom 
wychowawcom, organizacja: randki w ciemno, dnia kolonisty i innych  

Szukaj info: www.facebook.com/nasze talenty  luba akademiatalent.pl / dział kolonie 
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