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HISTORIA

TANMUZ Bogusław Szlaszyński to prywatna szkoła Anety i Bogusława Szlaszyńskich 
założona w 1998 r., zajmująca się popularyzacją tańca i dobrych manier wśród dzieci 
w wieku od 3-12 roku życia. Jesteśmy dyplomowanymi nauczycielami, absolwentami 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Wydział Artystyczny. Od 15 lat jesteśmy również 
cenionym przez naszych klientów organizatorem turystyki. Posiadamy zezwolenie 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie imprez turystycznych. 
Organizując wypoczynek największy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz 
dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry wychowawców i instruktorów. Dobre 
samopoczucie ma bowiem zapewnić nie tylko świetna zabawa, ale również rodzinna 
atmosfera, która jest obecna podczas wszystkich naszych wyjazdów.

UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik naszych imprez jest potrójnie chroniony! Po pierwsze posiadamy  
gwarancje ubezpieczeniowe, po drugie mamy polisę odpowiedzialności OC, po trzecie 
- każdego uczestnika naszych imprez ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) na sumę 10.000 zł, czyli kwotę rzadko spotykaną na rynku 
turystycznym. Dodatkowym ubezpieczeniem jest polisa szkolna, która działa 12 m-cy 
(nawet w czasie wakacji).

CO ZAPEWNIAMY:

•	  zakwaterowanie w  hotelach i  ośrodkach znajdujących się w  najpiękniejszych 
miejscach Polski,

•	 posiadamy własny, profesjonalny sprzęt do realizacji programu,

•	 bogaty i   ciekawy program kolonii jest każdorazowo zatwierdzony przez 
Kuratorium Oświaty,

•	 całodobową opiekę medyczną – na miejscu jest z nami pielęgniarka,

•	  gwarantujemy również, że na naszych obozach Dzieci i   Młodzież nie oglądają 
telewizji,

•	 wykwalifikowanych opiekunów i wychowawców grup, ratowników wodnych,

•	 wszystkich uczestników obejmuje ubezpieczenie NNW, przejazd na miejsce 
wypoczynku i z powrotem z wyznaczonych w ofercie miejscowości,

•	 wyżywienie - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację),

•	 BEZPIECZEŃSTWO naszych podopiecznych, do którego przywiązujemy bardzo 
dużą wagę

nasza
 kadra
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...INNE NIŻ WSZYSTKIE!
PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE...

Program, który proponujemy w ofercie 
realizujemy w 100% !!!

•	 kadra kierownicza jest niezmienna i współpracuje 
z nami od wielu lat,

•	 w   90% znamy dzieci, które z   nami wyjeżdżają 
i przez to lepiej je rozumiemy,

•	 przygotowujemy i  realizujemy programy 
wypoczynku dla konkretnych grup wiekowych 
oraz pod względem upodobań,

•	 jesteśmy rzetelni i bardzo poważnie podchodzimy 
do realizacji naszych ambitnych planów,

•	 mamy profesjonalne podejście w każdym calu,
•	 nasza oferta jest kompleksowa,
•	 mamy indywidualne podejście do Klienta.

PRZYPOMINAMY

•	 działy socjalne firm dofinansowują lub w  pełni 
zwracają koszty związane z  pobytem dzieci             
na koloniach,

•	 faktury wystawiamy po wpłaceniu całej kwoty,
•	 wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy.

WYŻYWIENIE

Uczestnikom naszych kolonii zapewniamy 4 posiłki 
dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację). 
Zachęcamy również do wyjazdu wszystkie osoby 
mające dietę bezglutenową, cukrzycową lub inną. 
Wszystkie ośrodki i   hotele, z   którymi współpracujemy 
przygotowują indywidualny sposób żywienia dla dzieci, 
które są na wskazanej diecie.

TRANSPORT

Transport do poszczególnych miejscowości i   ośrodków 
odbywa się autokarami klasy turystycznej. Przy 
każdej propozycji turnusu znajdą Państwo dokładną 
informację, skąd gwarantujemy w   cenie przejazd do 
ośrodków. Ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest dla 
nas najważniejsze, autokary zawsze przed każdym 
wyjazdem zostają poddane dokładnej kontroli policji. 

OPIEKA MEDYCZNA

Na każdej kolonii organizowanej przez nas jest 
zapewniona opieka medyczna, która stanowi integralną 
część kadry i   przebywa 24h w   ośrodku. Jej głównym 
zadaniem jest czuwanie nad zdrowiem Uczestników 
kolonii. 

PROFESJONALNA KADRA

Nasza Kadra składa się z ludzi posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, jest pozytywnie nastawiona 
do życia, odpowiedzialna i   lubiąca pracę z   dziećmi. 
Kadra kierownicza, to wyselekcjonowane osoby, które 
współpracują z  nami od wielu lat. Specjalny system 
rekrutacji opracowany przez lata, ścisła weryfikacja,            
a ponadto ścieżka awansu oraz system szkoleń 
sprawiają, że Kadra posiada możliwie najwyższe 
kwalifikacje i   umiejętności. Ilość Kadry jest zawsze 
większa, niż przewidują to przepisy. Wynika to między 
innymi z   konieczności dodatkowej opieki nad małymi 
Dziećmi lub zajęciami indywidualnymi związanymi 
z realizacją programu.

Wychowawcy i  Instruktorzy, to osoby mające na  
co dzień zajęcia z  dziećmi w  szkołach. W  trakcie roku 
szkolnego realizują program OSTiDM, a podczas wakacji 
pełnią funkcje Opiekunów. Ta sytuacja powoduje,  
że Wychowawcy znają w  90% wyjeżdżające z  nami 
dzieci, a przez to lepiej je rozumieją. Jak nikt inny potrafią 
zadbać o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, a także 
zorganizować dla nich wspaniałe zajęcia.

DOBRE MANIERY

Pamiętamy, aby dzieci wyjeżdżające na wakacje nie 
zapomniały o   wartościach przekazywanych w   domu. 
Pragniemy rozwijać poczucie koleżeństwa i kształtować 
pozytywne cechy charakteru. W   trakcie wyjazdów 
dzieci poznają praktyczne zastosowanie DOBRYCH 
MANIER, kształtujących kulturę osobistą i  umiejętności 
zachowania się w każdej sytuacji.

POSIADAMY

•	 zezwolenie Marszałka woj. warmińsko-
mazurskiego na organizację imprez turystycznych,

•	 ubezpieczenia,
•	 honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka – 

2007r.,
•	 Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości – 2013r.,
•	 wieloletnie doświadczenie,
•	 zaufanie Rodziców, którzy co roku powierzają nam 

pod opiekę swoje Dzieci.

UPOMINKI

Każde Dziecko otrzymuje od nas pamiątkę, aby 
przypominała wakacyjne chwile spędzone na kolonii.

MOŻNA NAS PODGLĄDAĆ...

W trakcie trwania kolonii robimy wiele zdjęć, aby 
uwiecznić wspaniale spędzone chwile. Zdjęcia będą 
umieszczane na naszej stronie internetowej:
www.tanmuz.pl
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Dom Wczasowy MALINÓWKA, Malinówka Wielka
Ośrodek położony jest nad brzegiem jednego  z  największych i  bardzo czystych jezior Pojezierza Ełckiego - jeziorem Łaśmiady, 
na którym obowiązuje strefa ciszy. Piaszczysta plaża z  łagodnym wejściem do wody jest idealnym miejscem do kąpieli 
szczególnie dzieciom. Obiekt otoczony borem sosnowym z  dala od zgiełku dużych miast gwarantuje gościom spokojny  
wypoczynek w zdrowym i czystym klimacie. 
Ośrodek oferuje miejsca noclegowe w hotelu w pokojach 2, 3 i 5 osobowych z łazienkami. Ponadto goście mogą korzystać z  kawiarni z tarasem z widokiem 
na jezioro i bogatym zapleczem gastronomicznym. Na terenie ośrodka znajduje się sala bilardowa. Natomiast dla najmłodszych wczasowiczów ośrodek 
udostępnia plac zabaw, ping-pong, boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.  

www.malinowka.eu
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Hotel ORLE, Gdańsk-Sobieszewo
Obiekt położony jest 15  km od Centrum Gdańska z  dala od hałasu, ruchliwych dróg i codziennego pośpiechu. Hotel usytuowany jest w  sosnowym 
lesie, zaledwie 100 m od pięknej, piaszczystej, nadbałtyckiej  plaży. Okolice i położenie obiektu gwarantują doskonałe warunki do aktywnego spędzenia 
czasu,  jak i spokojnego wypoczynku.  Znajdziemy tam rozległy, ogrodzony teren z placem zabaw, boiskiem sportowym i wiatą zewnętrzną – doskonałą 
do imprez plenerowych. W budynku hotelowym do dyspozycji gości znajdują się kawiarnia, klub nocny, sale konferencyjne, sale do zajęć tanecznych 
i warsztatowych. 
Z Hotelem ORLE współpracujemy od wielu lat – jest to miejsce cieszące się bardzo dobrymi opiniami, z doskonałym jedzeniem (śniadania i kolacje 
serwowane są w formie bufetu szwedzkiego). Noclegi w pokojach 4, 5-osobowych (typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym.

www.orle.com.pl 

jezioro

morze
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OBÓZ SpORtOWY

Zakwaterowanie:
Hotel ORLE – Gdańsk Sobieszewo (szczegóły str. 5)
pokoje 4 i 5 os. (typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym
www.orle.com.pl

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie 

Program:
Sport to zdrowie, świetna zabawa i praktycznie zdobywane umiejętności. Proponujemy 
aktywny wypoczynek wszystkim Dzieciom, które chcą rozwinąć swoje talenty oraz 
uwielbiają sportowe emocje. Podczas kilkunastu dni Uczestnicy będą mieli okazję 
spróbować różnych form sportu. Na Dzieci czeka mnóstwo przygód i niezapomnianych 
wrażeń.
Dziewczynki wezmą udział w  codziennych, profesjonalnych warsztatach 
tanecznych Hip-Hop & Zumba, a  Chłopców każdego dnia zapraszamy na 
piłkarskie rozgrywki, podczas których pod czujnym okiem doświadczonego 
Trenera, gwarantujemy ćwiczenia kondycyjne i ogólnorozwojowe. Duża dawka wiedzy 
o  poszczególnych technikach wykorzystywanych na boisku, rozegrane mecze będą 
świetną okazją, aby zdobyć dodatkową wiedzę. Program i zajęcia zostaną dostosowane
do wieku oraz predyspozycji wszystkich Uczestników.
Wykaż się odwagą i weź udział w systematycznych warsztatach karate. Czekaja Cię 
turnieje gier zespołowych znanych i  nieznanych (Beach soccer, siatko noga, 
ringo, hokej na trawie, wodna koszykówka, baloniada itp.) zaś wieczorami 
poudawaj Greka na wieczorach komediowych z  Asterixem i  Obelixem. Przeżyjesz 

niesamowitą sportową przygodę w  tajemniczym 
gigantycznym labiryncie zagadek Zaginiony 

Piorun. Weź udział w wielkim święcie jakim jest 
Bal Mistrzów Sportu. Opracuj Swoją Własną 

Taktykę.  Zaskocz Przeciwnika i zwyciężaj w maratonie 
gier logicznych, a w nagrodę czeka Cię Wieczorna Grecka 

Uczta Królów. W królestwie Posejdona przeżyj niezapomniane chwile podczas zabaw 
na plaży, kąpieli wodnych i słonecznych.

•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

•	 Dyskoteki z animatorem

Wycieczka do Gdańska
W  programie:  Zwiedzanie STADIONU PGE ARENA Gdańsk, jednego 
z  najnowocześniejszych i  najpiękniejszych stadionów w  Europie. Razem 
z  przewodnikiem przejdziemy przez korytarze, szatnie, tunele dla piłkarzy, wreszcie 
na obrzeża murawy, gdzie nie tylko rozgrywane są mecze ale jest to również miejsce 
licznych koncertów muzycznych (tegorocznym gościem PGE ARENA Gdańsk będzie sam 
JUSTIN TIMBERLAKE). Strefa zawodników to jednak tylko część trwającej blisko godzinę 
wycieczki. Tour po stadionie obejmuje również wizytę w  lożach VIP, restaurację PGE 
ATOM CLUB a także Muzeum Lechii Gdańsk. Ponadto naszych obozowiczów zabierzemy 
na spacer po STARYM MIEŚCIE i przybliżymy historię tego pięknego miejsca.

Termin i Cennik:
Gdańsk Sobieszewo
Data: 19-28.07.2014       
Cena od: 1.399 zł
 

Transport:
przejazd autokarem na trasie:
Ełk – Sobieszewo – Ełk 
Białystok – Sobieszewo – Białystok 

morze
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BEAUtY CAMp – AKADEMIA
WDZIĘKU I URODY

Zakwaterowanie:
Hotel ORLE – Gdańsk Sobieszewo (szczegóły str. 5)
pokoje 4 i 5 os. (typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym
www.orle.com.pl

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie

Program:
Na naszej kolonii, każda Dziewczynka będzie miała okazję przejść niejedną 
metamorfozę i stanąć przed obiektywem aparatu. Zamienimy się w małe modelki 
i  razem podbijemy świat mody. Poznamy sławnych projektantów, modelki, 
a  nasza kolonia zamieni się w  prawdziwy Dom Mody. Naszym Uczestniczkom 
zorganizujemy różnorodne sesje fotograficzne w  pomieszczeniach i  w  plenerze, 
gdzie zaskoczymy Dziewczynki pomysłem i  tematyką. Odkryjemy również ich 
naturalne piękno i  uwiecznimy wspaniałe uśmiechy. Codziennie będziemy dbać 
o  zdrowie naszych Gwiazd, dlatego czekają nas zajęcia taneczne oraz ruch na 
świeżym powietrzu. Plażowanie, spacery, gry oraz ulubione zabawy. Ponadto 
weźmiemy udział w  zajęciach z  aerobiku. Nie zabraknie również warsztatów 
zdrowego odżywiania, z nami poznasz frajdę łączenia różnych owoców i warzyw. 
Czeka nas również TV Show. Nakręcimy reklamy wymyślonych produktów. 

Obudzimy waszą kreatywność, a  jednocześnie podszkolimy 
warsztat aktorski. To również okazja, aby wziąć udział 

w  warsztatach chodzenia po wybiegu i  poćwiczyć sztukę 
udzielania wywiadu. Dziewczynki stworzą również swoją 

pierwszą wizytówkę, przecież w każdej chwili mogą spotkać sławnego 
fotografa! Dodatkowo wezmą udział w  warsztatach wizerunku 

scenicznego. Nauczą  jak ubierać się stosownie do okazji i  dobrze wyglądać 
na scenie. Stworzą własną kolekcję wystrzałowych strojów i  zaprezentują ją 
na modelkach. Poznają zasady doboru stroju do sylwetki oraz nauczą się poruszać 
z gracją. Dziewczynki czeka fascynujący dzień w Fabryce Urody gdzie poznają tajniki 
makijażu scenicznego oraz stylizacji i  zdobienia paznokcia. Otworzą własne  
SPA, w którym nauczą się robić naturalne maseczki, tatuaże z henny, dobierać 
fryzury do typu urody. Nasza kolonia, to niepowtarzalna okazja aby miło i kreatywnie 
spędzić wolny czas.
•	 Zajęcia taneczne (w tym nauka 2 wakacyjnych hitów)
•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek
•	 Dyskoteki z animatorem

Wycieczka do Gdańska
W programie:  Zwiedzanie STADIONU PGE ARENA Gdańsk, jednego z najnowocześniejszych 
i najpiękniejszych stadionów w Europie. Razem z przewodnikiem przejdziemy przez korytarze, 
szatnie, tunele dla piłkarzy, wreszcie na obrzeża murawy, gdzie nie tylko rozgrywane są mecze 
ale jest to również miejsce licznych koncertów muzycznych (tegorocznym gościem PGE ARENA 
Gdańsk będzie sam JUSTIN TIMBERLAKE). Strefa zawodników to jednak tylko część trwającej 
blisko godzinę wycieczki. Tour po stadionie obejmuje również wizytę w lożach VIP, restaurację 
PGE ATOM CLUB a także Muzeum Lechii Gdańsk. Ponadto naszych obozowiczów zabierzemy na 
spacer po STARYM MIEŚCIE i przybliżymy historię tego pięknego miejsca.

Termin i cennik: 
Gdańsk Sobieszewo
Data: 19-28.07.2014       
Cena od: 1.399 zł

 Transport:
przejazd autokarem na trasie:
Ełk – Sobieszewo – Ełk 
Białystok – Sobieszewo – Białystok 

6-12
lat

morze
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Zakwaterowanie:
Hotel ORLE – Gdańsk Sobieszewo (szczegóły str. 5)
pokoje 4 i 5 os. (typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym
www.orle.com.pl

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie 

Program:
Zapraszamy na niesamowitą przygodę wszystkich Chłopców, którzy są ciekawi 
świata, lubią eksperymentować, zgłębiać ciekawostki, a do tego uwielbiają 
aktywny wypoczynek. U nas będzie okazja, aby poznać pracę naukowca, wynalazcy, 
astronoma, czy archeologa. Czeka nas fascynująca podróż poprzez wieki, a także 
myślami wybiegniemy w nieznaną przyszłość. Chłopcy wezmą udział w zwiadach 
przyrodniczych, w celu wykonania makiety terenu, wspólnie przyjrzymy się 
letnim gwiazdozbiorom, uchylimy rąbka tajemnicom kosmosu, a codziennie 
będziemy wszystko zapisywać w Księdze Małego Odkrywcy. Założymy na leśnych 
terenach wioskę i poznamy tajniki przetrwania w trudnych warunkach oraz 
zgłębimy ciekawostki o prymitywnych ludach. Zobaczymy, czy dacie radę stworzyć 
komiks za pomocą hieroglifów. Jak prawdziwi badacze przeszłości, podążymy 
śladami historii, aby odnaleźć tropy dinozaurów i rozpoczniemy wykopaliska 
archeologiczne. W kolonijnym Laboratorium stworzymy ocean w butelce, 
fontannę ze słomki i klej do wody oraz przekonasz się, że mleko może zmieniać 

kolory. Chłopców czeka również nie lada wyzwanie, konstrukcja 
tamy, wiatraka, mostu nad rwącą rzeką. Uwaga! Mamy coś dla 
wszystkich Przebojowych Chłopaków. Zapewnimy wam nie 

lada rozrywkę podczas wyścigów samochodowych. Każdy 
Uczestnik będzie mógł pokonać tor przeszkód zdalnie sterowanym 

samochodem. Ponadto na zajęciach plastycznych będziecie mieć 
okazje, aby stworzyć malowidła naskalne. Wszyscy Chłopcy wezmą 

dodatkowo udział w Magicznych Warsztatach, podczas których poznają triki 
oraz proste sztuczki. Wprowadzimy Dzieci w świat iluzji i pokażemy, że wszystko ma 
swoje naukowe wytłumaczenie. W ramach relaksu czeka nas szaleństwo na plaży, 
gry i zabawy integracyjne sprawdzające siłę, zręczność oraz czujność w konkursie na 
najśmieszniejszą rzeźbę z piasku.

•	  Zajęcia taneczne (w tym nauka 2 wakacyjnych hitów)
•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek
•	 Dyskoteki z animatorem

Wycieczka do Gdańska
W  programie:  Zwiedzanie STADIONU PGE ARENA Gdańsk, jednego 
z  najnowocześniejszych i  najpiękniejszych stadionów w  Europie. Razem z  przewodnikiem 
przejdziemy przez korytarze, szatnie, tunele dla piłkarzy, wreszcie na obrzeża murawy, gdzie 
nie tylko rozgrywane są mecze ale jest to również miejsce licznych koncertów muzycznych 
(tegorocznym gościem PGE ARENA Gdańsk będzie sam JUSTIN TIMBERLAKE). Strefa zawodników 
to jednak tylko część trwającej blisko godzinę wycieczki. Tour po stadionie obejmuje również 
wizytę w  lożach VIP, restaurację PGE ATOM CLUB a  także Muzeum Lechii Gdańsk. Ponadto 
naszych obozowiczów zabierzemy na spacer po STARYM MIEŚCIE i przybliżymy historię tego 
pięknego miejsca.

Termin i cennik:
Gdańsk Sobieszewo
Data: 19-28.07.2014       
Cena od: 1.399 zł

Transport:
przejazd autokarem na trasie:
Ełk – Sobieszewo – Ełk 
Białystok – Sobieszewo – Białystok 

KOLONIA 
  ODKRYWCÓW

morze



Zakwaterowanie:
Hotel ORLE – Gdańsk Sobieszewo (szczegóły str. 5)
pokoje 4 i 5 os. (typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym
www.orle.com.pl

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie 

Program:
Przeistoczysz się w prawdziwą gwiazdę, poznasz tajniki ruchu scenicznego. Zajęcia 
i  warsztaty z  języka angielskiego przygotują Cię do bycia gwiazdą, zaś taneczne 
układy choreograficzne i  wspólne śpiewanie rodem z  musicalu zagwarantują 
niesamowitą wakacyjną przygodę!
W  Przystani Tańca poznasz podstawy tańca współczesnego, hip hop 
z elementami Street Dance(house, pop ping, freestyel).  Weźmiesz udział w show 
muzycznym - Young Talent Team, podczas którego stworzymy indywidualne 
i  grupowe układy choreograficzne do znanych piosenek. Dodatkowo codziennie 
będziemy wspólnie bawić się w rytmach zumby, grać w siatkówkę plażową zaś 
wśród morskich fal weźmiemy udział w Aqua Aerobiku.

ZAJĘCIA TANECZNE –  wykwalifikowana Kadra Instruktorów Tańca zadba 
o niepowtarzalną atmosferę oraz profesjonalizm podczas zajęć tanecznych. 

Gwarantujemy naukę 2 wakacyjnych hitów oraz świetną 
muzykę. Rozgrzewki, wesołe animacje oraz zabawy ruchowe 
pozwolą Tancerzom rozwinąć swoje umiejętności i  sprawią,  

że taniec wyzwoli w Dzieciach pozytywną energię.

JĘZYK ANGIELSKI – chcemy uczyć poprzez zabawę, kładąc 
nacisk na praktyczne wykorzystanie języka. Unikalne zajęcia, z  dala 

od nudy, uczenia się na pamięć w  szkolnych ławkach, prowadzone przez 
wykwalifikowanego Lektora. Ciekawe ćwiczenia w  terenie, bezstresowa atmosfera. 
Podczas zajęć chcemy przybliżyć słownictwo z  danej dziedziny oraz rozwijać 
umiejętności konwersacyjne w  każdej sytuacji. To niepowtarzalna okazja, aby 
w skuteczny sposób podszkolić język.

•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

•	 Dyskoteki z animatorem

Wycieczka do Gdańska
W programie:  Zwiedzanie STADIONU PGE ARENA Gdańsk, jednego z najnowocześniejszych 
i najpiękniejszych stadionów w Europie. Razem z przewodnikiem przejdziemy przez korytarze, 
szatnie, tunele dla piłkarzy, wreszcie na obrzeża murawy, gdzie nie tylko rozgrywane są mecze 
ale jest to również miejsce licznych koncertów muzycznych (tegorocznym gościem PGE ARENA 
Gdańsk będzie sam JUSTIN TIMBERLAKE). Strefa zawodników to jednak tylko część trwającej 
blisko godzinę wycieczki. Tour po stadionie obejmuje również wizytę w lożach VIP, restaurację 
PGE ATOM CLUB a także Muzeum Lechii Gdańsk. Ponadto naszych obozowiczów zabierzemy na 
spacer po STARYM MIEŚCIE i przybliżymy historię tego pięknego miejsca.

Termin i cennik:
Gdańsk Sobieszewo
Data: 19-28.07.2014       
Cena od: 1.399 zł

Transport:
przejazd autokarem na trasie:
Ełk – Sobieszewo – Ełk 
Białystok – Sobieszewo – Białystok 
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OBÓZ JĘZYKOWO –
 tANECZNY

morze
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DOOKOŁA ŚWIAtA- 
tROpICIELE pRZYGÓD

Zakwaterowanie:
Ośrodek Wypoczynkowy MALINÓWKA - Malinówka  (szczegóły str. 5)
pokoje 2, 3 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym
www.malinowka.eu

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie 

Program:
Wakacje, to najlepszy czas na podróże. Poznawanie pięknych miejsc, ciekawostek 
i egzotycznych kultur. Stworzyliśmy wyjątkowy program kolonii, który zabierze Dzieci 
na wyprawę poprzez kraje i kontynenty. Każdego dnia zagościmy w innym miejscu 
na Ziemi, poznamy zwyczaje, tradycyjne potrawy i powiedzonka charakterystyczne 
dla danej kultury. Codziennie będziemy dokładać elementy do naszej gigantycznej 
mapy, którą wykonamy w  technice 3D, a  swoje wspomnienia Uczestnicy będą 
skrupulatnie notować w Dzienniku z Podróży. Wyprawę rozpoczniemy po Europie, 
a  startujemy we Francji. Wspólnie zbudujemy model Wieży Eiffla, wybierzemy 
się na plener malarski i  zobaczymy, czy uda wam się znaleźć podczas zwiadu 
terenowego ukryte skarby. Zajrzymy również za kulisy pokazów mody i stworzymy 
kolonijną kolekcje wakacyjnych strojów. W Grecji czekają na was sportowe emocje  

podczas Olimpiady Sportów Nieznanych. Hiszpania 
przywita nas pięknym słońcem, dlatego wybierzemy się 

na piknik, a  wcześniej weźmiemy udział w  zajęciach 
kulinarnych. Dopływamy do Wenecji, a  tam czeka nas 

Kukiełkowe Show. W  Egipcie rozegra się konkurs na największą 
piramidę, a także będziecie musieli rozwiązać zagadkę gadającej mumii. 

Orientalne Indie zachwycą Uczestników piękną biżuterią, którą samodzielnie 
wykonacie oraz mamy dla was wakacyjny hit – kolorowe tatuaże. Każdy będzie 
miał okazję stworzyć niepowtarzalny wzór za pomocą bezpiecznych pisaków. 
Przenosimy się do Japonii, gdzie czekają was zawody jedzenia ryżu pałeczkami 
na czas oraz niezapomniana lekcja origami. W  Peru wybierzemy się na pieszą 
wędrówkę, zrobimy zwierzaki z  papierowych talerzy oraz będziemy szukać 
zaginionego złota starożytnych plemion. Wyprawę zakończymy w  Stanach 
Zjednoczonych, gdzie poznamy wodza Indian i wykonamy łapacze snów, a także 
zawitamy do Nowego Yorku, aby wziąć udział w pamiątkowej sesji zdjęciowej. 
W  ramach odpoczynku czeka nas wspólne plażowanie, gry i  zabawy na świeżym 
powietrzu. Na naszej kolonii czeka was super zabawa i  niesamowite przygody 
pod czujnym okiem wykwalifikowanej Kadry.

•	  Zajęcia taneczne (w tym nauka 2 wakacyjnych hitów)

•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

•	 Dyskoteki z animatorem

Termin i cennik: 
Malinówka Wielka
Data:   30.06-06.07.2014
Cena od:  860 zł 
 
Transport:
Ełk i okolice – dowóz indywidualny
Białystok – przejazd autokarem

jezioro
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Zakwaterowanie:
Ośrodek Wypoczynkowy MALINÓWKA - Malinówka  (szczegóły str. 5)
pokoje 2, 3 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym
www.malinowka.eu

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie

Program:
To wspaniałe wakacje dla wszystkich Chłopców, którzy lubią bawić się klockami 
Lego. Z nami zostaniesz konstruktorem, odkrywcą i wynalazcą. Uczestnicy każdego 
dnia wezmą udział w  specjalnych warsztatach, podczas których będą odkrywać 
tajemnice Lego. To niesamowita okazja, aby urzeczywistnić i  stworzyć nowatorskie 
modele. Każdy z  was pozna historię klocków Lego, pierwsze modele oraz 
wydawane, co roku nowe kolekcje. Na początku pokażemy wam dostępne zestawy 
i wspólnie wykonamy próbne budowle. Zdradzimy wam tajniki tworzenia znanych 
konstrukcji oraz sposoby łączenia elementów. Wspólnymi siłami zbudujemy 
makietę miasta, pełną ulic, wieżowców i  samochodów. Wszyscy Chłopcy wezmą 
udział w Projekcie Gadżet, a zadaniem będzie stworzenie nowatorskich konstrukcji 
przedmiotów codziennego użytku. Może powstanie automat ze słodyczami, albo super 
szybki samochód? Ponadto wybierzemy się w podróż po innych planetach i stworzymy 

niesamowite rakiety kosmiczne, latające spodki i roboty 
przyszłości. Sami zbudujecie świat za 100 lat. Czeka na was 

bardzo kreatywne zadanie. Musicie zaprojektować własną serię 
klocków Lego, wymyślić tematykę, elementy i nazwę. Natomiast, 

jako mali badacze będziecie konstruować szkielety dinozaurów. Te 
i wiele innych atrakcji czeka was w Sferze Lego. Z nami nauczysz się 

budować, konstruować, rozwiniesz wyobraźnię, a  my damy Uczestnikom 
możliwość realizowania własnych pomysłów. Wszystkie zajęcia z  wykorzystaniem 
klocków Lego będą dostosowane do wieku i  predyspozycji Dzieci. Ponadto nasi 
Uczestnicy będą korzystać z uroków wakacji. Czeka nas plażowanie, gry i  zabawy 
na świeżym powietrzu. Zorganizujemy mecz piłki plażowej i  oraz konkurs rzeźby 
z piasku. Nasi dzielni Chłopcy wybiorą się również na zwiad terenowy, połączony 
z  rysowaniem mapy, wezmą udział w  fabularnej grze terenowej, podchodach 
oraz będą szukać skarbów z  wykrywaczem metalu. Dodatkowo zorganizujemy 
Uczestnikom zabawy z  najpopularniejszymi grami karcianymi i  planszowymi. 
Nasza kolonia zapewni wszystkim Chłopcom rozwijające zajęcia z  wykorzystaniem 
klocków Lego oraz aktywny i ciekawy wypoczynek pod czujnym okiem Instruktorów.

•	 Zajęcia taneczne (w tym nauka 2 wakacyjnych hitów) 

•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

•	 Dyskoteki z animatorem

Termin i cennik:
Malinówka Wielka
Data:   30.06-06.07.2014
Cena od:  860 zł 
 

Transport:
Ełk i okolice – dowóz indywidualny
Białystok – przejazd autokarem

11

ZOStAŃ KONStRUKtOREM

jezioro
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ŚpIEWAJ I tAŃCZ 

jezioro

Zakwaterowanie:
Ośrodek Wypoczynkowy MALINÓWKA - Malinówka  (szczegóły str. 5)
pokoje 2, 3 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym
www.malinowka.eu
 

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie 

Program:
Scena, występy, brawa, czyli kariera gwiazd jest w  zasięgu ręki. Nasza 
kolonia pozwoli rozwinąć Dziewczynkom swoje pasje i  jeszcze lepiej poznać 
ulubioną bohaterkę serialu, tytułową Violette. Taneczne wyzwania, świat 
muzyki, artystyczne wariacje, a na koniec pokaz przed publicznością. Podczas 
specjalnych zajęć tanecznych stworzymy choreografie do muzyki z serialu, 
podpatrzymy, jak tańczą nasi ulubieńcy, a także poćwiczymy najfajniejsze kroki. 
Na zajęciach muzycznych pośpiewamy ulubione hity i  urządzimy kolonijne 
Mini Playback Show. Ponadto, każda Uczestniczka będzie mogła wystąpić 
na scenie z prawdziwym mikrofonem. Czeka nas udział w programie „Nie 

Do Poznania” – czyli wakacyjne metamorfozy. U nas nie 
ma rzeczy niemożliwych. Wspólne dobieranie strojów, 

dodatków, nowa fryzura i  makijaż sceniczny sprawią 
każdej Dziewczynce wiele radości. Wasze nowe wcielenie 

wykorzystamy do nagrania wybranych scen z  serialu, 
także z nami perfekcyjnie opanujesz warsztat aktorski. Czekają 

nas także testy i quizy z wiedzy o głównych bohaterach ulubionych seriali. 
Uwaga!  Mamy dla was wakacyjny hit, czyli kolorowe tatuaże, które każda 
z was wykona sama za pomocą bezpiecznych pisaków. W ramach odpoczynku 
czeka nas wspólne plażowanie, gry i  zabawy na świeżym powietrzu oraz 
konkurs rzeźby z  piasku. Wszystkie przygody i  niezapomniane wrażenia 
z kolonii będziecie zapisywać w samodzielnie wykonanym Pamiętniku, tak 
jak nasza Violetta.

•	  Zajęcia taneczne (w tym nauka 2 wakacyjnych hitów)

•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

•	 Dyskoteki z animatorem

Termin i cennik:
Malinówka Wielka
Data:   30.06-06.07.2014
Cena od:  860 zł 

Transport:
Ełk i okolice – dowóz indywidualny
Białystok – przejazd autokarem



13

OBÓZ ARtYStYCZNY

jezioro

Zakwaterowanie:
Ośrodek Wypoczynkowy MALINÓWKA - Malinówka  (szczegóły str. 5)
pokoje 2, 3 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym
www.malinowka.eu
 

Wyżywienie:
4 posiłki dziennie 

Program:
Tworzymy – Działamy! – to przewodnie hasło naszej kolonii, skierowanej  do 
dzieci, które interesują się sztuką oraz chcieliby spróbować swoich sił podczas 
różnych warsztatów artystycznych. Wiemy, że macie głowy pełne szalonych 
pomysłów i  masę pozytywnej energii, dlatego wykorzystamy Wasze 
umiejętności w sferze artystycznej.
W Strefie Paleta poprzez warsztaty plastyczne małej twórczości, każdy 
z Was zamieni się w prawdziwego artystę i pozna krok po kroku nowe techniki:  
Quillingu, makramy, origami oraz decoupage. Malarskie impresje ukażą 
eksplozję Waszego talentu na gigantycznych malarskich płótnach! 

Dzięki waszej wyobraźni powstaną wyjątkowe, tęczowe 
dzieła. W  Wytwórni Klejnotów stworzycie amulety, 

różnokolorowe, filcowe, cekinowe broszki, drewniane lub 
koralikowe kolczyki, naszyjniki itp. Będziemy lepić z  gliny, 

masy solnej, modeliny i plasteliny.
Kulinarnych doznań też nie zabraknie podczas wykonywania 

pachnących obrazków z ziarenek kawy, ziela angielskiego, ziół i całej masy 
innych przypraw. A  dla ambitnych Dziewczynek, które chciałyby spróbować 
swoich sił w  zawodzie architekta wnętrz przygotowaliśmy możliwość 
zaprojektowania pokoju marzeń. 
Nasza kolonia, to niepowtarzalna okazja, aby każdy mógł wziąć udział 
w  warsztatach pod czujnym okiem wykwalifikowanej Kadry oraz przeżyć 
niesamowite przygody i emocje podczas wakacyjnego wyjazdu!

•	  Zajęcia taneczne (w tym nauka 2 wakacyjnych hitów)

•	 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

•	 Dyskoteki z animatorem

Termin i cennik:
Malinówka Wielka
Data:   30.06-06.07.2014
Cena od:  860 zł 

Transport:
Ełk i okolice – dowóz indywidualny
Białystok – przejazd autokarem



DEKLARACJA WSTĘPNA
DEKLARUJĘ CHĘĆ WYJAZDU MOJEGO DZIECKA 

na kolonie organizowane przez TANMUZ BOGUSŁAW SZLASZYŃSKI

WYbIERZ temat kolonii, w którym weźmiesz udział (wskaż jedną pozycję):

  

Imię i nazwisko dziecka 

Adres zamieszkania

Data urodzenia                                                                                                        PESEL dziecka 

Szkoła, klasa                                                                                                             Tel. kontaktowy

e-mail 

Dziecko chce być w pokoju z 

Czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych) dziecka

14

kOLOnIE InnE nIz WszYsTkIE!

Państwa życzenia dotyczące zakwaterowania będą wzięte pod uwagę jedynie w przypadku terminowego oddania karty kwalifikacyjnej– do 13.06.2014.

MALINÓWKA - 30.06-06.07.2014

1. DOOKOŁA ŚWIATA – TROPICIELE PRZYGÓD

2. ZOSTAŃ KONSTRUKTOREM

3. ŚPIEWAJ I TAŃCZ

4. OBÓZ ARTYSTYCZNY

HOTEL ORLE, SObIESZEWO - 19-28.07.2014

1. OBÓZ SPORTOWY

2. KOLONIA ODKRYWCÓW

3. BEAUTY CAMP – AKADEMIA WDZIĘKU I URODY

4. OBÓZ JĘZYKOWO – TANECZNY
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MALINÓWKA
30.06-6.07.2014

ORLE – Sobieszewo
19-28.07.2014

zadatek 100 zł w dniu zgłoszenia 100 zł w dniu zgłoszenia

I rata 400 zł do 09.05.2014 800 zł do 09.05.2014

II rata 380 zł do 06.06.2014 499 zł do 06.06.2014

Wpłata po terminie 
06.06.2014 r. dodatkowo 100 zł dodatkowo 100 zł

Liczba miejsc ograniczona

MALINÓWKA
30.06-6.07.2014

ORLE – Sobieszewo
19-28.07.2014

zadatek 100 zł w dniu zgłoszenia 100 zł w dniu zgłoszenia

I rata 400 zł do 09.05.2014 800 zł do 09.05.2014

II rata 360 zł do 06.06.2014 499 zł do 06.06.2014

Wpłata po terminie 
06.06.2014 r. dodatkowo 100 zł dodatkowo 100 zł

Liczba miejsc ograniczona

DLA DZIECI Z BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC 

DLA DZIECI Z EŁKU I OKOLIC 



FILIA: 

Białystok, Al. Zwycięstwa 26 c
tel. 507 041 747, 507 041 415

FILIA: 

Ełk, ul. Grodzieńska 14 a
tel. (87) 520 42 82, 507 041 415

DANE FIRMY:

TANMUZ bOGUSŁAW SZLASZYŃSKI
ul. Mereckiego 2, 
19-400 Olecko

tel. (87) 520 42 82, 507 041 415
e-mail: tanmuz@tanmuz.pl
www.tanmuz.pl

nr konta: 95 1020 4724 0000 3102 0006 6027

www.tanmuz.pl

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZERWACJI

1. WYPEŁNIAMY DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ
Wypełnioną deklarację prosimy przysłać na adres 19-400 Olecko, ul. Mereckiego 2, drogą elektroniczną lub przekazać naszemu
nauczycielowi. Warunkiem rezerwacji miejsca na liście jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł.

2. WPŁACAMY ZADATEK
Kwotę zadatku - 100 zł prosimy wpłacać na konto. Zadatek w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi gdyż stanowi część
kosztów poniesionych na organizację i uczestnictwo w imprezie.
Wpłat dokonujemy na konto wpisując w tytule przelewu: KOLONIE / imię i nazwisko dziecka

3. WPŁACAMY I RATĘ
I ratę za kolonie należy wpłacić do dnia 09.05.2014r.
Wpłat dokonujemy na konto wpisując w tytule przelewu: KOLONIE / imię i nazwisko dziecka

4. WPŁACAMY II RATĘ
II ratę za kolonie należy wpłacić do dnia 06.06.2014r. 
Wpłat dokonujemy na konto wpisując w tytule przelewu:  KOLONIE / imię i nazwisko dziecka
Przy wpłacie po terminie 06.06.2014r cena kolonii wzrasta o 100 zł.

5. ODDAJEMY DOKUMENTY KOLONIJNE
Wypełnioną oryginalną kartę kwalifikacyjną i podpisaną umowę należy oddać naszemu nauczycielowi lub przesłać na adres: 
19-400 Olecko, ul. Mereckiego 2 do dnia 13.06.2014r. Dokumenty będzie można odebrać u naszego nauczyciela  
lub po wcześniejszym ustaleniu otrzymać drogą elektroniczną.


