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OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIE
MON 2022

NAD MORZEM
NAD JEZIOREM
W GÓRACH



RESORT OBRONY NARODOWEJ - DANE KONTAKTOWE:

Departament Spraw Socjalnych

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

e-mail: dssoow@mon.gov.pl

Program "Tanie wczasy"

tel. (+48) 261-874-684, 261-846-138

Wypoczynek zagraniczny:

tel.: (+48) 261-874-804 - zagraniczne wczasy indywidualne

tel.: (+48) 261-874-684 - międzynarodowe obozy młodzieżowe

fax: (+48) 261-846-651

WWW.AMWREWITA.PL



ODDZIAŁ ROGOWO - OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIE LETNIE 2022 ON 

    

ZAKWATEROWANIE WIEK TEMATYKA TERMIN  CENA (PLN) 

Budynek Agatka  
(pokoje 3 os., węzeł sanitarny 

na 2 pokoje) 
      -7 13 lat  

Kolonia 
Sport & Rekreacja  

02.07-16.07.2022 
(80 MIEJSC)  

2 380,00 

Budynek Agatka  
(pokoje 3 os., węzeł sanitarny 

na 2 pokoje) 
    - * 14 17 lat  

Obóz 
Językowo - Sportowy  

2 510,00 

Cena dla 1 osoby z pełnym wyżywieniem (FB) za turnus + ubezpieczenie NNW. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).  

Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem (+ prowiant na drogę) w dniu wyjazdu.  

Organizator zapewnia transport autokarowy (w obie strony) z/do Warszawy.    

*Dzieci które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu.   

     

Sport & Rekreacja  
Ogólnorozwojowe gry terenowe i zabawy z nagrodami, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele, 
dyskoteki i ogniska, turystyka piesza do Mrzeżyna i Dźwirzyna, całodniowa wycieczka do Parku Rozrywki w 
Zieleniewie, zwiedzanie „Miasta Myszy” w Kołobrzegu. 

Obóz Językowo - Sportowy  

Nauka języka obcego ( angielski)-30 lekcji, językowe gry i zabawy, wycieczka do Kołobrzegu na rejs 
statkiem, zwiedzanie latarni w Kołobrzegu, wycieczka do parku linowego, piesze wycieczki do Mrzeżyna i 
Dźwirzyna, dyskoteki, ogniska,  ogólnorozwojowe gry terenowe, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i 
kąpiele. 

CENNIK RESORTU ON 2022

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno

tel. kom.: +48 602 862 829, tel.: +48 (91) 386 62 69

fax: +48 (91) 386 63 36

rezerwacje-rogowo@rewita.pl

www.rewita.pl/rogowo

ROGOWO
OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIEOddział Rewita Rogowo



ODDZIAŁ WAPLEWO - OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIE LETNIE 2022 ON 

  

Ogólnorozwojowe gry terenowe i zabawy z nagrodami, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele 
pod okiem ratownika WOPR, dyskoteki i ogniska, turystyka rowerowa i piesza, wycieczka fakultatywna 

Podstawy żeglarstwa i nauka żeglowania na jachtach typu: Optymist, Omega, DZ, spływy kajakowe, zawody 
żeglarskie z nagrodami, plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika WOPR, dyskoteki i ogniska, turystyka 
rowerowa i piesza, park linowy ze zjazdem tyrolskim  

     
 

     

ZAKWATEROWANIE WIEK TEMATYKA  TERMIN CENA (PLN) 

Pokoje 4 os. z łazienkami  
(paw. JUNIOR) 

7 – 15* lat  
Kolonia 

Sport & Rekreacja 

 
 

turnus I 03.07 – 17.07.2022
 turnus II 17.07 – 31.07.2022

(po 80 miejsc)  
2 250,00 

Pokoje 3 os. z łazienkami  
(paw. MARÓZ II) 

8 – 17** lat   Kolonia „WODNY ŚWIAT” 2 510,00 

Cena dla 1 osoby z pełnym wyżywieniem (FB) za turnus + ubezpieczenie NNW. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 

Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem (+ prowiant na drogę) w dniu wyjazdu.   

Organizator zapewnia transport autokarowy (w obie strony) z/do Warszawy.   

*Dzieci które nie ukończyły 16 roku życia na dzień zakończenia obozu.   

**Dzieci które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu.   

     

Kolonia „WODNY ŚWIAT”

Kolonia 
Sport & Rekreacja

turnus  I  26.06 – 10.07.2022 
turnus II  10.07 – 24.07.2022 
turnus III 24.07  – 07.08.2022 

(po 50 miejsc)

CENNIK RESORTU ON 2022

Maróz 2, 11-015 Olsztynek

tel.: +48 (89) 519 25 25, tel. kom.: +48 510 087 050 

fax: +48 (89) 519 25 25

rezerwacje-waplewo@rewita.pl

www.rewita.pl/waplewo

WAPLEWO
OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIEOddział Rewita Waplewo



ODDZIAŁ SOLINA - OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIE LETNIE 2022 ON  

     

ZAKWATEROWANIE WIEK TEMATYKA  TERMIN CENA (PLN) 

Pokoje 3 os. z łazienkami  
(budynek MODRZEW) 

7 – 15* lat  
 Kolonia 

Sport & Rekreacja  
09.08-23.08.2022 

(60 miejsc) 
2 250,00 

   Obóz Pływacki  
09.08-23.08.2022 

(60 miejsc) 
2 510,00 

     

Cena dla 1 osoby z pełnym wyżywieniem (FB) za turnus + ubezpieczenie NNW. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).  

Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem (+ prowiant na drogę) w dniu wyjazdu.      

Organizator zapewnia transport autokarowy (w obie strony) z/do Warszawa, Radom, Rzeszów.   

*Dzieci które nie ukończyły 16 roku życia na dzień zakończenia obozu.   
**Dzieci które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu. 

Program kolonii to kompilacja zabaw integracyjno–sportowych: ogólnorozwojowe gry terenowe i na hali 
sportowej, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele na krytym basenie, dyskoteki i ogniska, 
turystyka piesza, rejs statkiem, wycieczka fakultatywna  

Program obozu to kompilacja zabaw integracyjno–sportowych: ogólnorozwojowe gry terenowe i na hali 
sportowej, turnieje i zawody sportowe, turystyka piesza, rejs statkiem oraz 2 h dziennie treningów na 
krytym basenie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej  

 

8 – 17** lat

Kolonia 
Sport & Rekreacja

Obóz Pływacki

CENNIK RESORTU ON 2022

Solina 195, 38-610 Polańczyk

tel.: +48 (13) 470 11 45, tel.: +48 (13) 470 11 00

fax: +48 (13) 470 12 21

rezerwacje-solina@rewita.pl

www.rewita.pl/solina

SOLINA
OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIEOddział Rewita Solina



AMW REWITA Sp. z o.o.

BIURO ZARZĄDU

św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

tel.: +48 (22) 270 95 50

fax: +48 (22) 270 21 43

e-mail: sekretariat@rewita.pl

www.amwrewita.pl

www.facebook.com/rewita

 
 
 
 


