
 

 

Program obozu N-Camp:  

 

1. Pierwszy dzień to czas zapoznania z kadrą i infrastrukturą ośrodka. Wychowawcy poprowadzą zajęcia 

integracyjne. Uważamy, że zgrany zespół to podstawa udanego obozu, dlatego pierwszego dnia 

skupimy swoją uwagę na tym, żeby lepiej siebie poznać. 

2. Zapewniamy cztery godziny warsztatów tematycznych dziennie (oprócz pierwszego i ostatniego dnia 

- są to dni przeznaczone na przyjazd, integracje i wyjazd uczestników) pod okiem specjalisty.  

Warsztaty, które proponujemy to:  

 Warsztaty plastyczne: rozwijamy kreatywność młodych ludzi. Wychowanie przez sztukę to pojęcie, 

które jest nam bardzo bliskie. Warsztaty skierowane dla dzieci, które nie mogą przestać tworzyć, chcą w 

kreatywny sposób wyrażać swoją pasje oraz nauczyć się nowych rzeczy z twórczego rękodzieła.  

 Warsztaty teatralne: etiudy teatralne, scenki tematyczne oraz praca aktora na naszym obozie to 

codzienność. Warsztaty teatralne prowadzi aktorka, która młodym ludziom przekazuje warsztat aktorski, 

opowiada jak zza kulis wygląda teatr i prac w nim. To młodzież samodzielnie tworzy scenografie, 

scenariusze, dobiera kostiumy do przedstawień wystawianych na obozie. Dajemy przestrzeń i wolność 

do kreatywnego działania młodym umysłom. Podczas tego obozu dzieci poczują wysoką sprawczości i 

nauczą się jak występować na scenie.  

3. Wakacje nad morzem nie mogą odbyć się bez zabaw na plaży i kąpieli w morzu. Jeżeli pogoda pozwoli 

to właśnie nad brzegiem Bałtyku będziemy spędzać chwile odpoczynku. Część warsztatów dzięki 

sprzyjającej pogodzie będzie mogła odbyć się na świeżym powietrzu. W przypadku deszczu mamy do 

dyspozycji w ośrodku wiele sal i strefę relaksu. 

4. Wychowawcy przygotowali również plan zajęć tematycznych: zajęcia sportowe, integracyjne, 

muzyczne, taneczne, relaksacyjne.  

5. Wieczorne animacje to czas zabawy i odpoczynku. Nasza profesjonalna kadra przygotowała wiele 

atrakcji: zawody sportowe, teleturnieje, konkursy, mam talent, dyskoteki, ogniska, karaoke i wiele 

wiele innych. 

6. Podczas obu turnusów zaplanowaliśmy wycieczkę do Parku Przygody w Mikoszewie - dmuchańce, 

olbrzymie kręgle, bubble football i wiele więcej podczas wycieczki. Atrakcje parku można zobaczyć 

na stronie: www.kolonijneimprezy.pl 

7. Dla osób chętnych w programie przewidziana jest wycieczka do Muzeum Stutthof. Zdajemy sobie 

jednak sprawę, że tematyka jest bardzo trudna, dlatego wycieczka nie jest obowiązkowa. 



 

 

8. Ostatni wieczór naszego obozu to czas festiwalu obozowego. Każda z grup przedstawi przygotowany 

przez siebie występ. Ten wieczór to czas eksplozji talentów i pozytywnych wrażeń. Już nie możemy 

się doczekać 

 

Podstawowe informacje o obozie N-Camp  

 

1. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Baltika” w Stegnie - w ośrodku w tym samym czasie nie będą 

odbywały się inne kolonie czy obozy. Ośrodek będzie na wyłączność tylko dla uczestników naszego 

obozu.  

2. Czas: do wyboru dwa turnusy, każdy z nich trwa 10 dni 

I turnus: 27 czerwca- 6 lipca  

II turnus: 6 - 15 lipca  

3. Dojazd do Stegny: jeżeli z Gdańska uzbiera się grupa minimum 10 osób zapewniamy transport do Stegny 

i z powrotem w cenie obozu.  

4. Cena obozu: 2500 zł - to cena całkowita, bez dodatkowych kosztów (w cenie: nocleg, ubezpieczenie, 

materiały na warsztaty, bilety wstępu podczas wycieczek, butelka filtrująca, wyżywienie, przejazd przy 

grupie od 10 osób)  

5. Kadra obozu: Na obozie N-Camp pracuje podwójna kadra - do każdej grupy przypisany jest wychowawca 

oraz warsztatowiec. Wychowawca prowadzi aktywności w dzień (zajęcia sportowe, plażowanie, spacery 

itd.) i animacje wieczorne, sprawuje opiekę podczas transportu, posiłków i cały czas jest z uczestnikami. 

Warsztatowiec to osoba, która prowadzi warsztaty tematyczne plastyczne lub teatralne. Warsztaty trwają 

dla całej grupy 4 godziny dziennie, a oprócz tego jest cały czas od dyspozycji uczestników na 

indywidualne konsultacje.  

6. Grupy: grupy na naszym wypoczynku liczą do 15 osób. Zapewnia to komfort i bezpieczeństwo. Jedną 

grupą zajmuje się wychowawca i warsztatowiec ( 2 osoby z kadry na 15 uczestników).  

7. Kierownik obozu: podczas obozu na miejscu cały czas pracuje kierownik, który odpowiada za 

bezpieczeństwo, realizacje programu oraz koordynuje cały obóz. Jest do dyspozycji rodziców 

telefonicznie lub mailowo: Urszula Kalinowska tel. 531 622 012 biuro@n-camp.pl 

8. Organizator wypoczynku: N-Adventures sp. z o.o.  



 

 

9. Wszystkie informacje o obozie są dostępne na stronie: www.n-camp.pl lub telefonicznie 531 622 012 

10. Zapisy:  ks. Krzysztof Nowak tel. 794 106 766 

 

 


