
 

 

 

w cenie: przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie całodzienne, opieka wychowawców, 
ubezpieczenie, realizacja programu kolonii, wycieczki, dodatkowe atrakcje. 

OŚRODEK 

Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Lipami" przygotowany jest szczególnie na pobyt 

dzieci w wieku Szkoły Podstawowej. Położony jest na skraju miasteczka Lidzbark (Welski), 

w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.  

          Ośrodek usytuowany jest w lesie, na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, nad 

jeziorem Lidzbarskim (50 metrów). Na obszarze 3,5 ha znajduje się wyjątkowo bogata 

infrastruktura sportowo - rekreacyjna, nowoczesne boiska, sale zajęciowe dla dzieci. Pobliska 

okolica pozwala na aktywne i bezpieczne spędzanie czasu nad wodą lub w lesie na trasach 

pieszych i rowerowych.   

Teren ośrodka jest ogrodzony i oświetlony, w nocy strzeżony. 

W PROGRAMIE KOLONII duży nacisk położony będzie na aktywność ruchową 

uczestników i wychowanie poprzez sport. Sprzyja temu zarówno lokalizacja ośrodka, jak      i 

jego wyposażenie. Poprzez wyjścia na plażę, spacery po okolicy, igrzyska letnie, gimnastykę 

poranną, gry w piłkę siatkową, korzystanie ze sprzętu wodnego chcemy uczyć dzieci 

aktywnego wypoczynku. Będzie to znakomita okazja, by niejako oderwać dzieci od telewizji i 

komputerów, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój fizyczny i psychiczny. Kadrę kolonii 

stanowić będą nauczyciele z naszej szkoły, posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

ZAPISY przyjmowane są w sekretariacie nr 1 – u s. Albertyny do dnia: 10.03.2016 r. 

lub do wyczerpania miejsc. W chwili zapisu należy wpłacić 50% opłaty za kolonie. 

Pozostałą kwotę za kolonie należy wpłacić do dnia:  13 maja 2016 roku. 

W razie rezygnacji dziecka z udziału w koloniach, w płacona kwota nie podlega zwrotowi. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

Pierwszeństwo zapisu na kolonie mają uczniowie z naszej szkoły. 

Dla osób spoza szkoły koszt jest o 20% wyższy (1788zł). 



ATRAKCJE NA TERENIE OŚRODKA 

Basen o wymiarach 12 x 6 m, ma 1 m 
głębokości, jest wyposażony w system 

filtracji i uzdatniania wody, spełniający 
najwyższe normy bezpieczeństwa. 
 

Park linowy posiada 9 platform z przeszkodami o różnym 
stopniu trudności, zakończonych zjazdem  tyrolskim. Konstrukcja i wysokość parku 
umożliwia zabawę dla dzieci od 7 lat. Wszystkie zajęcia odbywają się przy udziale 

wykwalifikowanych instruktorów.  

Boisko wielofunkcyjne - kort tenisowy, siatkówka,  piłka 
ręczna. Nowoczesne boisko o nawierzchni tartanowej. Oddane do 

użytku w 2012 r., posiada oświetlenie nocne oraz meczowe.  

Boisko do piłki nożnej ze sztuczną 
trawą o wymiarach 40m x 20m, 

Oddane do użytku na początku 2013 
roku. Profesjonalna długa trawa 
zapewnia warunki zbliżone do gry na 

naturalnej murawie. 
Boiska do siatkówki plażowej - na 

terenie Ośrodka znajdują się 3 pełnowymiarowe boiska do gry 
o podłożu drobnoziarnistym. 

Boisko do siatkówki plażowej z oświetleniem nocnym, które umożliwia wieczorne 
rozgrywki sportowe. 

Boisko do badmintona ze sztuczną trawą. Oddane do użytku 
na początku 2013 roku. Profesjonalna długa trawa zapewnia 

warunki zbliżone do gry na naturalnej murawie. 
Boisko do koszykówki ulicznej - 
spełniające dodatkową funkcję 

terenu do jazdy na rolkach lub 
hulajnodze. 
 

Boisko do piłki nożnej plażowej - beachsoccer i boisko do 

hokeja na trawie. 
 
Oprócz tego na terenie ośrodka znajduje się Scena plenerowa - scena z bezpośrednim 
oświetleniem oraz nagłośnieniem, umożliwia realizację programów tanecznych, 

teatralnych itp., Ścianka wspinaczkowa, 9 torów do minigolfa, plenerowe stoły do ping 
ponga, plac zabaw usytuowany w parku, za recepcją ośrodka, gdzie na 300 m kw 
znajdują się: zestaw zabawowy, huśtawki, linarium oraz bujaki dla młodszych dzieci. 

oraz miejsce piknikowe i krąg do rozpalania ogniska. W odległości 50m znajduje się 
nowoczesna plaża miejska  ze strzeżonym kąpieliskiem i 
zjeżdżalnią. 

 więcej informacji na temat ośrodka: 
  http://www.podlipami.mazury.pl/ 
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