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Jesteś super dzieciakiem ! 

Zostań MAŁYM GIGANTEM ! 

Zdobywaj wiedzę, wypoczywaj aktywnie, baw się razem z nami! Pozytywna przygoda 
przepełniona różnorodnością wrażeń. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy niezwykłe odznaki, 
które otrzymasz za wykonanie różnego rodzaju zadań i zostaniesz mistrzem kolonii zdobywając 

tytuł: "MAŁEGO GIGANTA" 

 

Runowo 
 

  Zapraszamy na przebojowe pobyty w niesamowite miejsce do krainy Kaszub. 

Runowo to wieś malowniczo położona wśród lasów i wzgórz morenowych. Gdzie tak blisko jest do 

morskich plaż (Ustka, Łeba), czy średniowiecznego Gdańska, a zarazem tak daleko od zgiełku i 

gwaru wielkomiejskich ulic. Górzysta okolica, rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, potoki i jezioro 

oraz niezapomniany klimat sprawiają, iż każdy kto odwiedza te tereny, zakochuje się w nich.  
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Holiday Camp 

Ośrodek kolonijny "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie to XVIII - wieczny pałac 

wraz z kompleksem wypoczynkowym położony na 5 - hektarach. Goście mogą korzystać z 

przypałacowego parku z fontanną, boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i rugby, „Runowskiej 

Plaży" - piaszczyste boisko wraz z terenem rekreacyjnym, placów zabaw (w tym wioska indiańska, 

traperska osada), strzelnicy, toru przeszkód, wiat zajęciowych, ścianki wspinaczkowej, parku 

linowego, drewnianych domków, pola namiotowego oraz kompleksu jeździeckiego. Mamy również 

dmuchane zamki, trampoliny rzutki i inne gry przestrzenne. 

Zakwaterowanie 

• Pałac: dwukondygnacyjny budynek składa się z: dużej i stylowej sali jadalnej; holu z 

zabytkowym kominkiem;  wszechstronnych pokoi od 3 do 8 os., z łazienkami,  werandy - sali 

zajęciowej i gabinetu lekarskiego.  

• Obiekt jest monitorowany i klimatyzowane sale jadalne. Kuchnia serwuje gościom zróżnicowane 

dania polskie i europejskie z uwzględnieniem diety wegetariańskiej (prosimy o wcześniejsze 

zgłaszanie diet). 
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http://runowo.pl/o-nas/o-palacu/
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Program obozu 
Pierwsza pomoc ! 
Pod czujnym okiem Ratownika Medycznego zdobędziesz wiedzę i umiejętności 
niezbędne w sytuacji niesienia pomocy innym. Warsztaty na profesjonalnym sprzęcie, 
które pomagają oswoić się z tematem pierwszej pomocy. 

 
Cztery kółka ! 

Będziesz miał niepowtarzalną okazję na przejażdżkę w Koszu kultowego Motocykla 
Dniepr i przeżyć niezapomnianą przygodę ! 

 
Zostań artystą! 

 
Weź w rękę kartkę, kredki, farby, i inne przybory i skomponuj przepiękne dzieło sztuki, 
które będzie wystawione na specjalnej wystawie. Wykonaj własną Kartkę z Kolonii :) 

 
Kuchnia polowa ! 

czyli jak przygotować posiłki i przetrwać w lesie – smak poligonu połączony z 
zapachem harcerstwa i kolonijnych wypraw 

 
Leśne obozowisko – ogień - survival ! 

W ciemnej gęstwinie, z dala od cywilizacji, gdzieś w „runowskiej dżungli” rozbij 
obóz. Zakwateruj się w lesie w prowizorycznym szałasie, razem z nasza kadrą naucz 
się rozpalania ogniska bez użycia zapałek i zapalniczki, zdobądź pożywienie i ugaś 

pragnienie pyszną herbatą z runa leśnego. 

Wejdź na wyżyny i traf do celu! 

 
Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź na ściankę wspinaczkową i pokonaj most linowy. 

Podczas bezpiecznych zajęć z instruktorem naucz się celnie strzelać z łuku i wiatrówki. 
Pokonywanie zadań podczas wieczornych podchodów – to zadania dla Pozytywnych 
Agentów. 

 
Poznaj piękno koni! 
 

Wizyta w Stajni Pałac Runowo – odwiedzisz naszą Stajnię i nasze konie, dowiesz się 
jak wygląda praca z końmi oraz życie na stajni. Czeka na ciebie przejażdżka konnym 

tramwajem – Runowo Express 😊 
 

 
„GIGANTYCZNE” emocje podczas pokazu talentów. Potyczki dla prawdziwych 
pasjonatów i nie tylko. Niezwykła dawka humoru i dobrej zabawy, silny doping 

i ogrom uśmiechu. Tak wspaniała zabawa czeka wszystkich GIGANTÓW :) 
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Świadczenia 

 Jedzenie podawane w klimatyzowanej sali jadalnej. Smaczna kuchnia europejska i polska 

uwzględnia dietę wegetariańską obejmuje cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 

podwieczorek i kolację. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem 

 Zakwaterowanie  

 Ubezpieczenie NNW  do 10.000 zł;  

 animatorzy i instruktorzy zajęć tematycznych 

 Kierownik Kolonii oraz zgłoszenia do Kuratorium i organizacja wypoczynku w MEN 

 Opieka medyczna, ratownik na kąpielisku;  

 Powyższy program   

 Gry i zabawy sportowo rekreacyjne 

 Dyskoteki z nauką tańców animacyjnych, ogniska i grille 

 Realizację zajęć praktycznych w stajni – wizyta w stajni oraz przejażdżka Pony Express 

– tramwajem konnym  

 ZABAWY NA DMUCHANYCH ZAMKACH 

 na zakończenie pobytu dzieci otrzymują odznaki Małego Giganta oraz podczas kolonii 

zdobywają poszczególne odznaki sprawnościowe - zgodnie ze znaczkiem przy każdym 

programie  

Potrzebne wyposażenie uczestnika kolonii  

✓ Karta kolonijna  

✓ strój kąpielowy; 

✓ kurtkę nieprzemakalną, czapkę; 

✓ przybory  toaletowe,  latarka; 

✓ wygodne ubranie 2 - 3 komplety; 

✓ wygodne buty na zmianę - obuwie 

trekkingowe za kostkę, trampki, klapki; 

✓ stare ubranie do wyrzucenia po 

zajęciach w błocie 

 

 

 
 


