
OBOZY LETNIE 
czerwiec - sierpień 2022

Twoje najlepsze wakacje!



DLACZEGO WARTO WYSŁAĆ
DZIECKO NA OBÓZ#

Najlepszy czas na rozpoczęcie „Przygody z kolonią” to wiek 6-9 lat. To okres, kiedy dziecko nabywa umiejętności 
funkcjonowania w społeczeństwie, kształtuje swoje możliwości wypracowania własnej pozycji w grupie 

i przede wszystkim potrzebuje wiele czasu spędzonego z rówieśnikami. 

Nasza Pani 

Organizacja dla potrzeb 

Już umiem 

Urozmaicony program
najmłodszych

Grupy dopasowane wiekowo zapewniają 
możliwość dobrej adaptacji. 
Wielu z obozowiczów jest przecież „nowych 
na kolonii”. Wychowawcy pomagają 
dzieciom nie tylko w nawiązaniu 
dobrych relacji, ale także w uczeniu się 
samodzielności i przezwyciężaniu 
małych trudności. 

Dbamy o to, aby czas najmłodszych był 
dobrze zorganizowany – spędzony na zabawie, 
a nie tęsknocie za rodzicami. Opracowanie 
programu zajęć opartego na dużej aktywności, 
połączonej z zabawą, pozwala na sprawdzanie 
własnych umiejętności i mierzenie się z nowymi 
sytuacjami. 

Dzieci lubią czuć się odpowiedzialnymi. 
Możliwość sprawdzenia siebie na obozie 

daje im szansę pokazania wokół, że nie są już 
przedszkolakami i dużo potrafią.  

Zachęcamy do wyboru programu ActivFun, 
gdzie dzieci będą miały okazję sprawdzić się 

w wielu różnorodnych aktywnościach, 
aby w przyszłości móc wybrać to, co najbardziej 

im się podoba: 
 

www.miko-tur.pl

 skimboarding 
 zajęcia kulinarne 
 zajęcia taneczne 
 bumper ball 
 archery tag 

geocaching  NOWOŚĆ
kreator gier terenowych  NOWOŚĆ

 jazda konna
 windsurfing

 tenis ziemny 
 manufaktura



#
MOJA PIERWSZA 
KOLONIA
Pierwsza kolonia to propozycja dla naszych 
najmłodszych MIKo-TURzystów, którzy nie są 
jeszcze pewni jak dadzą sobie radę bez swoich 
kochanych rodziców. 
Dzięki skróconemu pobytowi, który trwa 
siedem dni mamy możliwość powoli wdrażać 
małych zuchów w świat pełny kreatywnej 
zabawy oraz małej samodzielności. 

tygodniówka

V turnus

03-09.07.2022

21-27.08.2022

www.miko-tur.pl

2 terminy 
do wyboru
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# NASZ OŚRODEK 
TERMINY

MIKOMANIA to nasz własny Ośrodek. Położony w samym sercu 
Borów Tucholskich w otulinie lasów i Parku Narodowego, 
nad samym jeziorem Charzykowskim. Dokładamy wszelkich starań, 
aby wszyscy podczas pobytu u nas czuli się jak u siebie. 
Posiadamy własną wydzieloną plażę, pomost, korty tenisowe, 
boiska do gier zespołowych, stajnie z padokiem oraz wiele miejsc 
do relaksu. Wszystkie pokoje są kameralne (3, 4 osobowe) 
wyposażone w łazienki z prysznicem.

I turnus
26.06 - 09.07.2022

tygodniówka
03 - 09.07.2022

II turnus
10 - 23.07.2022

III turnus
24.07 - 06.08.2022

IV turnus
07-20.08.2022

V turnus
21-27.08.2022
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#DLACZEGO Z NAMI

Cieszymy się zaufaniem 
rodziców od ponad 26 lat.

Wyjechało z nami 
tysiące dzieci na kolonie, 

zimowiska i zielone szkoły. 

doświadcznie

Specjalizujemy się 
w organizacji wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży na 

koloniach, zielonych 
i białych szkołach oraz 

wyjazdach integracyjnych. 

najlepsi

Mamy indywidualne 
podejście do każdego 
uczestnika wyjazdu, 

dzięki temu, każdy z nich 
czuje się wyjątkowo.

Zatrudniamy wykwalifikowaną 
kadrę. Nasi wychowawcy, 

instruktorzy oraz animatorzy 
dbają nie tylko o bezpieczeństwo 

podczas wyjazdu, ale również 
o wspaniałe wspomnienia 

po powrocie z obozu.

Wszystkie organizowane 
przez nas wydarzenia zawsze 
potwierdzone są stosownymi 
zgłoszeniami i zezwoleniami. 

Posiadamy koncesję, ubezpieczenia 
i certyfikaty, w tym certyfikat 

Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej. 

Potwierdzeniem 
naszych słów są opinie 

MIKo-TURzystów, 
ich rodziców oraz liczne 

polecenia naszych obozów.

opinia

podejście

profesjonalizm kadra
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# NOWOŚCI 2022 

Pobudź swoją wyobraźnie! Zbuduj swój świat i poczuj 
ducha rywalizacji. Kilkuetapowe zajęcia, które od pomysłu 
przez przygotowanie doprowadzą do wspólnej gry! 
Warsztaty te stawiają na kreatywność, współpracę 
w grupie, logiczne myślenie i integrację. 
Satysfakcja z grania w coś wymyślonego przez nas 
samych GWARANTOWANA!  

Kreator gier terenowych

Dołącz do MIKOziomków polujących na skarby! 
Mapa w dłoń! Wciel się w rolę detektywa i ujawnij 
swój spryt! To gra polegająca na poszukiwaniu 
tzw. skrytek wcześniej ukrytych według podanych 
wskazówek. Każda kryjówka prowadzi do nagrody! 

Geocaching
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# PROGRAM W MIKOMANII

Śmigaj po tafli wody! Początkujący opanują 
podstawy i będą je doskonalić, a doświadczeni 
pod okiem wykwalifikowanej kadry jeszcze 
pewniej poczują się na wodzie. Dzięki 
doskonałej lokalizacji naszego Ośrodka 
w pełni możemy korzystać ze sportów 
wodnych! Posiadamy sprzęt dostosowany 
do każdego wieku i umiejętności naszych 
MIKo-TURzystów. 

Windsurfing
Zajęcia, które kochają wszyscy MIKo-TURzyści! 
O d  s t aw i a n i a  p i e r w s z y c h  k r o kó w  p o 
doskonalenie i trening swoich dotychczasowych 
umie jętnośc i !  Kor t  ten isowy to  jedno 
z ulubionych miejsc dla małych i dużych! 
Zwieńczeniem treningów jest wielki turniej 
tenisa ziemnego z nagrodami, który jest 
ogromnym wydarzeniem całego MIKOobozu! 

IHAAAAAAA! Nasi instruktorzy przeprowadzą 
Cię od zabaw na końskim grzbiecie po 
samodzielną jazdę. Wkroczenie w świat koni, 
nauka jazdy, odpowiednia technika i czerpanie 
radości ze wspólnej przejażdżki! Dla chętnych 
spędzenia więcej czasu w naszej stajni - nauka 
pielęgnacji, przygotowania do jazdy, karmienia.  

Tenis ziemny Jazda konna
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Łap deskę i wślizgnij się w to! Nasz specjalnie 
przygotowany tor do skimboardingu otworzy 
przed Tobą czas wodnej zabawy! Ucz się z nami 
od najlepszych! Wykwalifikowany instruktor 
pokaże Ci podstawy utrzymania się na desce, 
techniki ślizgu, aż do skimowych trików. 

Skimboarding
To rodzaj  łucznictwa  połączonego z 
paintballową rywalizacją! Odpowiednie 
zakończenia strzały oraz maski chroniące 
pozwalają na bezpieczną zabawę! A wachlarz 
różnorodnych scenariuszy sprawi, że nigdy nie 
przestaniecie się nudzić! 

Obudź w sobie artystę i daj się ponieść fantazji! 
W naszej pracowni plastycznej poszerzycie 
horyzonty twórcze, a może odnajdziecie też 
ukryty talent!? Ogranicza Cię tylko wyobraźnia! 
MIKo-TURzyści wezmą czynny udział w 
warsztatach tworzenia m. in. mydełek, biżuterii, 
makramy oraz nauczą się umiejętności takich 
jak szycie czy tworzenie własnych zabawek! 

Archery Tag Manufaktura

# PROGRAM W MIKOMANII
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Od przepisu, przez gotowanie do degustacji!
Coś na obiad? Przekąska? A może deser? 
Każdy świetnie odnajdzie się w naszej kuchni, 
a nasze urozmaicone receptury trafią w gusta 
nawet wybrednych łasuchów! Wiemy jak 
ważne jest w dzisiejszych czasach zdrowe 
odżywianie - a my pokażemy jak przygotować 
sobie swoje ulubione potrawy na kolonii, 
a później w domu!    

Zajęcia kulinarne
Zabawa na okrągło! Kule sferyczne zamortyzują 
upadek i dostarczą wszystkim MIKo-TURzystom 
mnóstwa śmiechu !  Nie tak łatwo jest 
zapanować nad bumperem, ale jak już tylko 
się nauczy jak w to grać można rozegrać mecz 
lub podjąć się okrągłej rywalizacji ze swoją 
grupą.

Dla pasjonatów tanecznych kroków jak i dla 
tych, którzy lubią oglądać pokazy taneczne! 
Nasz doświadczony instruktor zarazi miłością 
zarówno do gibania na parkiecie jak i muzyki! 
Pod koniec każdego turnusu odbywa się turniej 
tańca, na którym każda grupa przedstawia 
swoją choreografię, którą przygotowała na 
obozie. 

Bumper ball Taniec

# PROGRAM W MIKOMANII
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# ACTIVE FUN

ActivFun to taki sport w pigułce!

W każdym wybranym przez Was programie profilowym oferujemy oprócz wszystkich 
zajęć ActivFun, dodatkowe godziny zajęć (teoretycznych + praktycznych) z wybranego przez Was profilu. 
Na V turnusie możesz wybrać profil lub zostać przy ActivFun. Codziennie odbywają się dodatkowe zajęcia 

z wybranego profilu, ponadto jazda konna, windsurfing, tenis ziemny, geocaching, kreator gier terenowych, 
bumper ball, taniec, archery tag, manufaktura, zajęcia kulinarne, skimboarding.

  
W ActivFun każde dziecko ma możliwość zdobycia podstawowych umiejętności 
i ich doskonalenia w wielu dyscyplinach sportowych. To możliwość sprawdzenia się 
w wielu aktywnościach w ciągu krótkiego czasu i sposób na znalezienie swojej pasji.  
Dzieci biorą udział we wszystkich zajęciach, wg ustalonego na dany dzień planu, 
który układany jest dla każdej grupy poprzedniego wieczoru, po to, aby dostosować 
zajęcia do potrzeb każdej z grup. Grupy codziennie idą na windsurfing, tenis ziemny, 
jazdę konną, tańce, zajęcia kulinarne, manufakturę, skimboarding 
itd. Zajęcia prowadzone są w formie godzinnych bloków. 
Oczywiście między zajęciami są przerwy potrzebne do 
przygotowania się do następnych. Nasi MIKo-TURzyści 
chodzą na wszystkie zajęcia codziennie, ale ze względu na 
dużą ilość tych zajęć bywają dni, kiedy odbywają się 
naprzemiennie. Jeśli zdarzy się, że dziecko nie lubi zajęć, 
np. tańca to jest możliwość ustalenia z wychowawcą, 
że w tym czasie kiedy jego grupa będzie na tańcach, ono 
może brać udział w innych zajęciach.Nie zmuszamy dzieci 
do udziału w zajęciach! – ale mamy super kadrę i dzieci chcą 
na nie chodzić, bo prowadzi je fajny „Pan” czy „Pani”… 
tak to właśnie jest z tymi Naszymi MIKo-TURzystami. 

# PROFILE 
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#OLD TEAM
Old Team to propozycja dla naszych MIKo-TURzystów w przedziale wiekowym 15-17 lat. Rozumiemy, że 
bycie "nastolatkiem" zmienia priorytety, sposób w jaki organizują i spędzają swój wolny czas. Dlatego obóz 
tygodniowy, który proponujemy ma elastyczny program, który sami ustalają ze swoim opiekunem, tak by 
jak najwięcej czasu poświęcić rozwijaniu własnych zainteresowań. Będą mieli możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności na bardziej zaawansowanym poziomie w wielu dziedzinach sportowych oraz 
rekreacyjnych. Dostrzegamy, że życie naszych kolonistów jest coraz szybsze i mają oni coraz mniej czasu 
dla swoich przyjaciół, dużą część dnia spędzają wpatrzeni w ekrany laptopów czy smartfonów. 
Old Team będzie miejscem integracji ze znajomymi , spowolnienia 
i chillout'u, tak by naładować baterie przed wyzwaniami, które
czekają na MIKo-TURzystów w nadchodzącym czasie. 

V turnus
21-27.08.2022
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# FOTOKSIĄŻKA  URODZINYDIETA

wyjątkowa oprawa dla Twoich wspomnień! 
Wiemy, jak ważne są pojedyncze chwile – dzięki 
fotografiom pomożemy im przetrwać dłużej 
i cieszyć się nimi za każdym otwarciem fotoksiążki. 
Nasz fotograf wykona zdjęcia Państwa dziecka 
i jego znajomych a następnie przygotuje specjalną, 
spersonalizowaną fotoksiążkę z wakacji z MIKo-TUR!

Urodziny w wakacje? Według nas to wyróżnienie 
– i tak właśnie chcemy, abyś czuł się w tym 
wyjątkowym dla Ciebie dniu. Nasi wychowawcy 
przygotują salę, dekorację i poczęstunek. 
Będzie tort, świeczki, urodzinowe animacje i wszyscy 
kolonijni koledzy i koleżanki, którzy wraz z Tobą 
będą świętować. Rodzicu, poinformuj nas o tym 
ważnym dniu wcześniej i dopytaj o szczegóły 
organizacji przyjęcia. 

 
Wszystkie główne posiłki serwowane są w formie bufetu szwedzkiego, co zapewnia dzieciom możliwość 
wyboru tego, co najbardziej im odpowiada. Nasza kuchnia realizuje wszystkie diety, które zostaną zalecane 
przez Rodziców. Między innymi: wegetariańskie, bezglutenowe, bez laktozy.   

Docenimy Twoje przyjaźnie!

Fotoksiążka 

Urodziny

Dieta żywieniowa

Urodziny

Fotoksiążka 

Dieta
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# ZIELONA SZKOŁANasz ośrodek w Borach Tucholskich jest całoroczny, 
dzięki temu możemy zaprosić Was do zabawy cały rok. 
Na Zielone Szkoły przygotowaliśmy specjalne 
programy, które jeszcze bardziej zintegrują Waszą 
klasę i Waszych nauczycieli. 
Poczuj Klimat MIKo-TURowej zabawy wraz ze swoją 
klasą! Zaproponuj organizację Zielonej Szkoły 
w MIKOMANI w Funce. Cały program realizują nasi 
instruktorzy! Wiemy, jak ważna jest organizacja czasu 
dla dzieci w sposób przemyślany i zgodny z ich 
zainteresowaniami. Uwzględniając indywidualne 
potrzeby i zainteresowania dzieci tworzymy 
zróżnicowane programy zajęciowe. Macie Państwo 
możliwość wyboru jednego z nich i dokonania 
modyfikacji.  Prowadzimy terenowe gry sportowe, 
mające na celu integrację uczestników. Zarażamy 
dzieci pasją do sportu i kształtujemy w nich postawę 
zdrowego stylu życia. Do  każdej klasy przydzielany  
jest wychowawca – opiekun zajmujący się dziećmi 
od śniadania do ciszy nocnej. 
Po zajęciach wieczornych dzieci wracają do swoich 
szkolnych wychowawców.
  

Więcej informacji: 
Edyta Kultys 

604 637 368

biuro@miko-tur.pl
 

lub na stronie: www.miko-tur.pl
w zakładce „ZIELONE SZKOŁY” 

Bawcie się razem ze swoją klasą! 

Program realizują nasi wychowawcy !
Zielona szkoła z Edukacją dla bezpieczeństwa - 
program polecany dla uczniów szkół średnich oraz 
starszych klas szkoły podstawowej. 
Realizujemy treści przedmiotowe w praktyce. 
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# PROMOCJA FACEBOOKowa

Promocja tylko dla MIKo-TURzystów!
Każda osoba, która pojedzie na obóz z Waszego  polecenia,
a która nie jeździła z MIKo-TURem przyniesie Wam 
100 zł zniżki na obóz.  
Należy spełnić poniższe warunki promocji.

Promocja krok po kroku

Dołącz do nas na facebook'u:

Niezły grosik może wpaść do portfela na kieszonkowe ! / mikotur

polubienie

udostęnienie

e-mail

1

2

3

Polubienie profilu 
MIKo-TUR 
na Facebooku 

Wysłanie informacji mailowej* 
o skorzystaniu z promocji
przez osobę polecającą 
i polecaną na adres mailowy:
biuro@miko-tur.pl

Udostępnienie plakatu 
z oferta naszego obozu

* Osoba polecająca wpisuję imię i nazwisko osoby, 
która jedzie z Waszego polecenia na obóz z 
MIKo-TURem, a osoba polecana wpisuje imię 
i nazwisko osoby, która zachęciła do wyjazdu.

Zarób kieszonkowe duże na obóz w MIKo-TURze !
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# TERMINY CENY KONTAKT
 
TURNUSY: I, II, III, IV: 
2850 zł ( 2800 zł dla MIKo-TURzystów )
TURNUSY: Tygodniówka, V 
1850 zł ( 1800 zł dla MIKo-TURzystów ) 

   dojazd do Ośrodka autokarem 
klasy LUX na trasie Warszawa-Funka 
i Funka-Warszawa
   pokoje 3,4 os. z pełnym węzłem 
sanitarnym
   wyżywienie: 4 posiłki dziennie,
stołówka na miejscu
   dodatkowe ubezpieczenie
   opiekę medyczną
   zajęcia i opiekę z młodą, 
wykwalifikowaną kadrą
   szkolenia z instruktorami 
oraz realizację programu
   dodatkowe ubezpieczenie NNW

I turnus
26.06 - 09.07.2022

tygodniówka
03 - 09.07.2022

II turnus
10 - 23.07.2022

III turnus
24.07 - 06.08.2022

IV turnus
07-20.08.2022

V turnus
21-27.08.2022

ActivFun

ActivFun, Pierwsza Kolonia

ActivFun, ActivFun + Profile, 
Pierwsza Kolonia, Old Team

ActivFun

ActivFun

ActivFun

Cena i terminy:

Cena obejmuje:

Pamiętaj o promocji Facebookowej ! / mikotur

O.W. MIKOMANIA 
Funka 9 
89-606 Charzykowy 

Organizator:
MIKo-TUR sp. z o.o.
      

Zachęcamy do kontaktu: 

Edyta Kultys 

604 637 368

biuro@miko-tur.pl

Zapisy prowadzimy 
przez formularz zgłoszeniowy 

na stronie: www.miko-tur.pl
w zakładce „REZERWUJ OBÓZ” 



Karnety w cenie!

OBÓZ NARCIARSKO
Muszyna, 12-18.02.2023

SNOWBOARDOWY 
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