


Nasze obozy organizujemy dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę 
przeżyć niepowtarzalne wakacje.

ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW

Jeżeli zdecydują się Państwo by na nasze kolonie wysłać więcej 
niż jedno dziecko proponujemy specjalną zniżkę dla rodzeństw. 
Zniżka ta obniża koszt wyjazdu kolejnego dziecka o 50 zł.

HISTORIA
Wszystko zaczęło się od pasji do tańca. Gabriela i Maciej 
Rudniccy to utytułowana zawodowa para mistrzowska
w tańcu towarzyskim, która po zakończeniu swojej kariery 
tanecznej powołała do życia Centrum Tańca GABI, by 
kształcić dzieci i młodzież realizując założenia autorskiego 
programu pt. „Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych 
Manier”. Głosy wielu rodziców i dzieci o tym, że na wakacje 
nie chcą rozstawać się z Centrum przyczyniły się do podjęcia 
decyzji o stworzeniu  oferty turystycznej.

Obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 
organizujemy już od 27 lat. Przykładamy szczególną uwagę 
do bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia uczestników,
a przede wszystkim do wspaniałych i niepowtarzalnych 
programów poprzez zapewnienie dobrej zabawy oraz 
ciekawych i dobrze zorganizowanych zajęć. 
Wyjechało już z nami ponad 16000 podopiecznych, a ich 
rekomendacje i opinie znajdziecie państwo na naszym FB.

üzakwaterowanie w hotelach znajdujących się w pięknych
i bezpiecznych miejscach

üwłasny, profesjonalny sprzęt do realizacji programu
übogaty i ciekawy program kolonii zatwierdzony przez 

Kuratorium Oświaty
ücałodobową opiekę medyczną, która jest częścią kadry
üzespół animatorów, sprawdzonych wychowawców, 

ratowników wodnych
üna naszych koloniach dzieci nie oglądają telewizji, nie 

jedzą chipsów i nie piją napojów gazowanych
üWYŻYWIENIE - 4 POSIŁKI DZIENNIE

(ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK, KOLACJA)
üUBEZPIECZENIE
üprzejazd na miejsce wypoczynku i z powrotem
üBEZPIECZEŃSTWO naszych podopiecznych, do którego 

przywiązujemy bardzo dużą wagę

ZAPEWNIAMY

DLA KOGO?

PODANE CENY TO CENY KOŃCOWE BEZ DOPŁAT ZA WYCIECZKI I DOJAZD.

ZAPISY:

ONLINE

WWW.CTGABI.PL
TELEFONICZNIE

501 900370  

HOTEL
GOŁUŃ
KASZUBY

24-29.06
KOLONIA FUN &  SPORT 
- 
- MISTRZOWIE NERF

W KOLOROWYM ŚWIECIE TROLLI

1249 zł
TURNUS I

1199 zł
TURNUS II

CIECHOCINEK

HOTEL
AUSTERIA

6-9 LAT 7-10 LAT

6-7 str.

24-30.06
MÓJ PIERWSZY OBÓZ 
- 
- ZAKRĘCONY ŚWIAT 4 KÓŁEK 

TĘCZOWE JEDNOROŻCE 

30.06-08.07
LETNI CHILLOUT NA KASZUBACH
- 
-  FIFA SUMMER CAMP 2018

TANECZNO - ARTYSTYCZNY

29.06-05.07
WAKACYJNY LUZ BLUES
- 
- SPORTOWE WAKACJE

FIT MODNISIE STROJNISIE 

1499 zł
TURNUS III

CIECHOCINEK

HOTEL
AUSTERIA 1599 zł

TURNUS IV HOTEL
GOŁUŃ
KASZUBY

9-14 LAT

10-11 str.

8-9 str.

7-12 LAT

12-13 str.
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HOTEL GOŁUŃ       WDZYDZE KISZEWSKIE www.hotel-golun.com.pl

Hotel GOŁUŃ położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio nad Jeziorem Gołuń, 
które wraz z J.Radolne i J.Jelenie tworzy największy kompleks jezior na Kaszubach.
Prywatna plaża, molo spacerowe, boiska, plac zabaw, przepiękne otoczenie, smaczna kuchnia, sale do zajęć warsztatowych oraz 
wiele innych zalet sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku dla dzieci. Z Gołuniem współpracujemy od 10-u lat. Hotel 
ten to marka sama w sobie, gwarancja wysokiego standardu, śniadania i kolacje w formie urozmaiconego bufetu.

HOTEL AUSTERIA          CIECHOCINEK www.hotelausteria.pl

Hotel znajduje się w Ciechocinku - największym polskim uzdrowisku. To idealne miejsce na wypoczynek latem.Niezatłoczone, 
unikatowe miejsce blisko miejsca zamieszkania.Niezwykły mikroklimat, czyste powietrze i liczne atrakcje oferowane przez 
obiekt sprawiają, iż każdy czuje się tu wyjątkowo.
Atrakcje Ciechocinka: największe w Europie Tężnie Solankowe, Warzelnia Soli, Muszla Koncertowa, Parki o łącznej powierzchni 100 H.
W obiekcie znajdują się nowoczesne i komfortowo wyposażone pokoje, sale konferencyjne, restauracja oraz strefa SPA co daje 
gwarancję niezapomnianego pobytu.
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6-9 LAT

�poduszka z jednorożcem - wspólnie uszyjemy puchatą przytulankę
�cekinowe obrazki z jednorożcem
�modnisie-strojnisie – kolonijne SPA (manicure, tatuaże oraz zakręcone kucyki na głowie)

TĘCZOWE JEDNOROŻCE

�zdobądź letnie prawo jazdy
�wyścigi samochodowe
�Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018

– wspólne oglądanie i kibicowanie

�zrób własny garaż dla resoraków
�Cekinowe obrazki

z bohaterami filmu „Auta”

ZAKRĘCONY ŚWIAT 4 KÓŁEK

HOTEL GOŁUŃ
WDZYDZE KISZEWSKIE

TURNUS I
MÓJ PIERWSZY OBÓZ

(szczegóły na str. 4)

1249 zł

www.hotel-golun.com.pl

CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

24-30.06

6-9 LAT

JEZIORO, LAS,
STRZEŻONE KĄPIELISKO

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

HOTEL GOŁUŃ
WDZYDZE KISZEWSKIE

TURNUS I
MÓJ PIERWSZY OBÓZ

(szczegóły na str. 4)

1249 zł

www.hotel-golun.com.pl

CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

24-30.06

JEZIORO, LAS,
STRZEŻONE KĄPIELISKO

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie
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DODATKOWE ATRAKCJE
�Chrzest kolonisty – zakręcone zadania od samego 

Neptuna oraz pasowanie trójzębem
�Zajęcia taneczne
�Zajęcia z wychowawcą
�Kolorowe dyskoteki
�Kolacja plenerowa i wspólne śpiewanie przy ognisku
�Plażowanie, leniuchowanie

�Rejs statkiem
�Kino „pod chmurką”
�Kolonijne Święto Holi

– zabawa z kolorowymi proszkami

�PREZENT NIESPODZIANKA 

SUPER ATRAKCJE DODATKOWE ATRAKCJE
�Chrzest kolonisty – zakręcone zadania od samego 

Neptuna oraz pasowanie trójzębem
�Zajęcia taneczne
�Zajęcia z wychowawcą
�Kolorowe dyskoteki
�Kolacja plenerowa i wspólne śpiewanie przy ognisku
�Plażowanie, leniuchowanie

�Rejs statkiem
�Kino „pod chmurką”
�Kolonijne Święto Holi

– zabawa z kolorowymi proszkami

�PREZENT NIESPODZIANKA 

SUPER ATRAKCJE
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7-10 LAT

�Wykonaj niepowtarzalną opaskę z wystrzałową fryzurą
�Słodkie Trolle na patyku
�Wakacyjny sekretnik tylko dla dziewczyn

W KOLOROWYM ŚWIECIE TROLLI

�Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 – wspólne oglądanie i kibicowanie
�Sportowe girlandy – wykonaj je sam
�Mistrzowie wyrzutni Nerf 

MISTRZOWIE NERF

TURNUS II
KOLONIA FUN & SPORT 

1199 zł
CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

24-29.06

7-10 LAT

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

HOTEL AUSTERIA
CIECHOCINEK
(szczegóły na str. 5)

www.hotelausteria.pl

UZDROWISKO

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

TURNUS II
KOLONIA FUN & SPORT 

1199 zł
CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

24-29.06

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

HOTEL AUSTERIA
CIECHOCINEK
(szczegóły na str. 5)

www.hotelausteria.pl

UZDROWISKO

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

DODATKOWE ATRAKCJE
�Wspólne Trolli oglądanie na dużym ekranie
�Trollowa ramka do zdjęć
�Kolorowa dyskoteka z kolorową watą cukrową 
�Relaks w jacuzzi
�„W zdrowym ciele zdrowy duch” – spacery pod tężniami, 
�Rozgrywki sprawnościowe w hali sportowej
�Wakacyjny hit taneczny
�Codzienne zajęcia taneczne
�Na sztaludze malowane – narysuj portret przyjaciela

�Kolonijne Święto Holi
– zabawa z kolorowymi proszkami

�Ćwiczenia na
KIDS TRAMPOLINACH - NOWOŚĆ!

�Tenis ziemny pod okiem trenera

�PREZENT NIESPODZIANKA 

SUPER ATRAKCJE DODATKOWE ATRAKCJE SUPER ATRAKCJE
�Wspólne Trolli oglądanie na dużym ekranie
�Trollowa ramka do zdjęć
�Kolorowa dyskoteka z kolorową watą cukrową 
�Relaks w jacuzzi
�„W zdrowym ciele zdrowy duch” – spacery pod tężniami, 
�Rozgrywki sprawnościowe w hali sportowej
�Wakacyjny hit taneczny
�Codzienne zajęcia taneczne
�Na sztaludze malowane – narysuj portret przyjaciela

�Kolonijne Święto Holi
– zabawa z kolorowymi proszkami

�Ćwiczenia na
KIDS TRAMPOLINACH - NOWOŚĆ!

�Tenis ziemny pod okiem trenera

�PREZENT NIESPODZIANKA 
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9-14 LAT

�Kosmetyczka modnisi-strojnisi
�Gimnastyka For Girls

FIT MODNISIE-STROJNISIE

�Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 
– wspólne oglądanie i kibicowanie

�Piłka nożna, siatkówka – rozgrywki
�Nauka sterowania dronem

SPORTOWE WAKACJE

TURNUS III
WAKACYJNY LUZ BLUES 

1499 zł
CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

29.06-05.07

9-14 LAT

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

HOTEL AUSTERIA
CIECHOCINEK
(szczegóły na str. 5)

www.hotelausteria.pl

UZDROWISKO

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

TURNUS III
WAKACYJNY LUZ BLUES

1499 zł
CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

29.06-05.07

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

HOTEL AUSTERIA
CIECHOCINEK
(szczegóły na str. 5)

www.hotelausteria.pl

UZDROWISKO

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

�Przepiśnik
�Wakacyjny look

– kolorowy manicure, wystrzałowe tatuaże

�Sportowe girlandy – wykonaj je sam i 
bądź gotowy na Mistrzostwa Świata 2018

�Zabawy z wyrzutnią Nerf

DODATKOWE ATRAKCJE SUPER ATRAKCJE
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DODATKOWE ATRAKCJE SUPER ATRAKCJE
�Ćwiczenia na

KIDS TRAMPOLINACH - NOWOŚĆ!
�Kolonijne Święto Holi – zabawa

z kolorowymi proszkami 
�Tenis pod okiem instruktora

�PREZENT NIESPODZIANKA 

�Ozdobne talerze – wykonaj sam kolorowy talerzyk
�Kolonijny pamiętnik, do którego będziesz zbierał/a wpisy 

przez cały czas trwania kolonii
�Na sztaludze malowane – narysuj portret kolegi/koleżanki
�„Starsi mogą więcej” – nocny seans filmowy

z popcornem i coca-colą
�Wieczorne wyjście na pizzę
�Relaks w jacuzzi

�Ćwiczenia na
KIDS TRAMPOLINACH - NOWOŚĆ!

�Kolonijne Święto Holi – zabawa
z kolorowymi proszkami 

�Tenis pod okiem instruktora

�PREZENT NIESPODZIANKA 

�Ozdobne talerze – wykonaj sam kolorowy talerzyk
�Kolonijny pamiętnik, do którego będziesz zbierał/a wpisy 

przez cały czas trwania kolonii
�Na sztaludze malowane – narysuj portret kolegi/koleżanki
�„Starsi mogą więcej” – nocny seans filmowy

z popcornem i coca-colą
�Wieczorne wyjście na pizzę
�Relaks w jacuzzi
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7-12 LAT

�Disco Dance – nauka układów tanecznych do 
popularnych piosenek

�Kosmetyczka tancerki
�Cekinowe obrazki – świecące ozdoby do pokoju
�Eko torba z brokatowym flamingiem
�Aqua Aerobic

TANECZNO-ARTYSTYCZNY FIFA SUMMER CAMP 2018

HOTEL GOŁUŃ
WDZYDZE KISZEWSKIE

TURNUS IV
LETNI CHILLOUT NA KASZUBACH

(szczegóły na str. 4)

1599 zł

www.hotel-golun.com.pl

CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

7-12 LAT

JEZIORO, LAS,
STRZEŻONE KĄPIELISKO

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

30.06-08.07

�„Spójrz na świat przez cudowne okulary” – 
ozdabianie okularów słonecznych

�W salonie piękności – kolorowy manicure, 
wystrzałowe fryzury oraz tatuaże

�For Girls – seans filmowy z popcornem 
tylko dla dziewczyn
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DODATKOWE ATRAKCJE
�Mój własny schron – budowa szałasu
�Kolacja plenerowa oraz ognisko
�Plaża, słońce, wypoczynek – po prostu musisz nic nie robić!
�Dyskoteki
�Zajęcia z wychowawcą

�Kolonijne Święto Holi – zabawa
z kolorowymi proszkami

�Wyjazd do Aquaparku 
�Warsztaty Parkour 

�PREZENT NIESPODZIANKA 

SUPER ATRAKCJE DODATKOWE ATRAKCJE
�Mój własny schron – budowa szałasu
�Kolacja plenerowa oraz ognisko
�Plaża, słońce, wypoczynek – po prostu nie musisz nic robić!
�Dyskoteki
�Zajęcia z wychowawcą

�Kolonijne Święto Holi – zabawa
z kolorowymi proszkami

�Wyjazd do Aquaparku 
�Warsztaty Parkour 

�PREZENT NIESPODZIANKA 

SUPER ATRAKCJE

�Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 – 
wspólne oglądanie i kibicowanie

�Fifa 18 – rozgrywki
�Unihokej na trawie
�Konkurs na najlepszego strzelca kolonii
�Breloczek piłkarski – zrób go sam

�Sportowy quiz – sprawdzimy czy znasz 
najlepsze piłkarskie drużyny na świecie
i ich zawodników

�Nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich 
pod okiem trenera

�Piłkarzyki XXS – stwórz własne i zagraj z kumplem

HOTEL GOŁUŃ
WDZYDZE KISZEWSKIE

TURNUS IV
LETNI CHILLOUT NA KASZUBACH

(szczegóły na str. 4)

1599 zł

www.hotel-golun.com.pl

CENA OSTATECZNA. BEZ DOPŁAT
ZA TRANSPORT, ATRAKCJE, WYCIECZKI.

JEZIORO, LAS,
STRZEŻONE KĄPIELISKO

TRANSPORT
z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie

30.06-08.07
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… INNE NIŻ WSZYSTKIE,
PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE …
�program, który proponujemy realizujemy w 100 %
�kadra kierownicza i wychowawcza jest stała

i współpracuje z nami od wielu lat
�w 90 % znamy dzieci, które z nami wyjeżdżają i przez to 

je lepiej rozumiemy
�przygotowujemy i realizujemy programy wypoczynku dla 

konkretnych grup wiekowych pod względem 
zainteresowania

�jesteśmy rzetelni i poważnie podchodzimy do realizacji 
naszych ambitnych planów

�nasza oferta jest profesjonalna i kompleksowa
�mamy indywidualne podejście do klienta

�

imprez turystycznych
�ubezpieczenia : NNW, OC, TURYSTYCZNE
�Honorowy Patronat RZECZNIKA PRAW DZIECKA - 2007 r
�Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej

w latach 2012/203 oraz 2015/2016
�program zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty
�zaufanie rodziców, którzy co roku powierzają nam swoje 

dzieci nawet 6-o letnie
�27- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi

zezwolenie Wojewody Pomorskiego na organizację 

POSIADAMY

UBEZPIECZENIE

Posiadamy OC firmy, ubezpieczenie imprez turystycznych 
oraz NNW każdego uczestnika kolonii.

PROFESJONALNA KADRA

Cała kadra składa się z ludzi posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, pozytywnie nastawionych do życia, 
odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi. Kierownicy to 
wyselekcjonowane osoby, które współpracują z nami nawet 
od 20 lat. Opiekunowie, to osoby mające na co dzień zajęcia z 
dziećmi w szkołach. Dla całej kadry, większej niż przewidują 
przepisy organizacji wypoczynku, najważniejsze jest 
bezpieczeństwo i zadowolenie dzieci.

PRZYPOMINAMY

�działy socjalne firm dofinansowują lub w pełni zwracają 
koszty związane z pobytem dzieci na koloniach

�faktury wystawiamy po wykonaniu usługi
�wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy

o zakwalifikowaniu uczestnika kolonii

MOŻNA NAS PODGLĄDAĆ…

DOBRE MANIERY

Pamiętamy, aby dzieci wyjeżdżające na wakacje nie 
zapomniały o wartościach przekazywanych w domu. 
Pragniemy rozwijać poczucie koleżeństwa i kształtować 
pozytywne cechy charakteru. W trakcie kolonii dzieci 
poznają praktyczne zastosowanie form dobrego zachowania 
się w każdej sytuacji.

OPIEKA MEDYCZNA

Zapewniamy opiekę medyczną, która stanowi część kadry
i przebywa z nami na terenie hotelu przez 24 h/dobę.

WYŻYWIENIE

Zapewniamy 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolację Dla dzieci z dietą możemy 
przygotować specjalne posiłki po wcześniejszym 
zgłoszeniu.

TRANSPORT

Transport odbywa się autokarami lub busami klasy 
turystycznej z miejsc wskazanych przy każdym turnusie.
Przed każdym wyjazdem pojazdy poddawane są kontroli 
policji.

DLA KOGO?
W trakcie trwania koloni robimy zdjęcia i nagrywamy filmiki, 
które zamieszczamy na facebooku:
facebook/centrum.tanca.gabi

Kolonie organizujemy dla dzieci w wieku 6 - 14 lat, które 
mają ochotę przeżyć niepowtarzalne wakacje.

UWAGA

Podczas kolonii realizowany będzie program Niepublicznej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Centrum Tańca GABI pt.: 
Szkoła Kultury, Sportu i Dobrych Manier. Wpisowe 10 zł jest wliczone w cenę każdego turnusu.

WARUNKI REZERWACJI

1. REZERWUJEMY MIEJSCE
www.ctgabi.pl

2. WPŁACAMY ZALICZKĘ 

3. WPŁACAMY I RATĘ

 poprzez złożenie deklaracji
on-line, znajdującej się na stronie .
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki
w wysokości 200 zł na konto.

- 200 zł na konto, która nie 
podlega zwrotowi, gdyż stanowi część kosztów 
poniesionych na organizację i uczestnictwo w imprezie.

 za kolonię na konto do 10.04.2018 r. 
z dopiskiem:
KOLONIA / NAZWA HOTELU / MIASTO Z KTÓREGO JEST 
DZIECKO / IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

4. WPŁACAMY II RATĘ

5. ODDAJEMY DOKUMENTY KOLONIJNE

6. WARUNKI UCZESTNICTWA www.ctgabi.pl

 za kolonię na konto do 10.06.2018 r. 
(cena promocyjna) z dopiskiem:
KOLONIA / NAZWA HOTELU / MIASTO Z KTÓREGO JEST 
DZIECKO / IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

* Przy wpłacie po terminie 10.06.2018 r. cena kolonii 
wzrasta o 100 zł.

 do 10.06.2018 r.:
* KARTA KOLONIJNA cz. A i B (informacje o dziecku) 
* UMOWA TURYSTYCZNA

 dostępne na .

CENA KOLONII JEST OPŁATĄ CAŁKOWITĄ BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZA DOJAZD, WYCIECZKI, ATRAKCJE I WARSZTATY.

UMOWA, PO WPŁACIE ZALICZKI ZOSTANIE PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

WPŁAT DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE NA KONTO:  10 2490 0005 0000 4600 2702 0469



doświadczenia

bezpieczeństwo
i profesjonalizm

sprawdzona
kadra

bogaty
program

zaufanie
i trradycja

CENTRUM TAŃCA GABI
ul.Dragana 2, 80-809 Gdańsk
tel./fax  58 300 41 74,   501 370 900
obozy@ctgabi.pl
www.ctgabi.pl

NASZE BIURO
ul.Chałubińskiego 28, Gdańsk
zapraszamy:
poniedziałek - czwartek  8.00-16.00

nr konta: 10 2490 0005 0000 4600 2702 0469

Bydgoszcz
Toruń
Słupsk

tel. 505 137 360
tel. 506 058 722
tel. 501 024 882

NASZE FILIE


