
OBÓZ DZIENNIKARSKI „POTĘGA PRASY” 

d l a   m ł o d z i e ż y   1 2 – 1 9   l a t 

Obóz dziennikarski "Potęga Prasy" organizowany jest przez tygodnik "Angora/ANGORKA". 
Już po raz 20–ty  zachęcamy Was do wzięcia udziału w obozie w nadmorskiej miejscowości Rewal. 
 
Pobyt: Ośrodek Wypoczynkowy „Mieszko” w Rewalu ul. Piastowska 26, pokoje 3-4-osobowe z łazienkami, na terenie 
ośrodka stołówka (wyżywienie 3 posiłki + podwieczorek) pracownia komputerowa, własna rozgłośnia radiowa (teren 
ośrodka ogrodzony). Do morza ok.100 m. 
 

Program:  

• zajęcia merytoryczne z zakresu dziennikarstwa spotkania z zaproszonymi gośćmi  
(znani dziennikarze, politycy, artyści.....) 

• całodniowa wycieczka autokarowa w/g wyboru uczestników obozu 

• wycieczki piesze do Trzęsacza (ruiny kościółka) i Niechorza (latarnia morska) 

• przejazd kolejką wąskotorową do Niechorza 

• udział we wszystkich ważnych wydarzeniach kulturalno - rozrywkowych    w Rewalu 

• w nielicznych wolnych chwilach plażowanie, dyskoteki, rozgrywki sportowe.....   
 

 
 
Terminy turnusów i odpłatność: 

 I turnus: 28.06 - 14.07.2017 (17 dni) – 2.490,-zł . 

II turnus: 14.07 - 30.07.2017 (17 dni) – 2.490,-zł. 
PROMOCJA:  

• zgłoszenie i wpłata zaliczki do 31.03.2017 – 2.390,-zł 
• zgłoszenie i wpłata zaliczki do 30.04.2017 – 2.440,-zł 
 

Cena zawiera; noclegi, wyżywienie, suchy prowiant, program, opiekę (wychowawców, dziennikarzy, informatyka, 
medyczną, ratownika), ubezpieczenie,  podatek VAT. 
 
Należność płatna w ratach:  (w kasie lub przelewem na konto Regionalnej Agencji Turystyki) 
zaliczka - 600,-zł (3 dni robocze od dnia zgłoszenia) 
    II rata - 600,-zł (najpóźniej 90 dni przed rozpoczęciem obozu) 
   III rata - 600,-zł (najpóźniej 60 dni przed rozpoczęciem obozu) 
   IV rata - pozostała należność (najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu). 
 
Dojazd zorganizowany (za dopłatą 200,-zł): pociąg (miejsca rezerwowane): Łódź – Kutno – Poznań – Szczecin – Międzyzdroje.  
Transfer autokarowy na trasie Międzyzdroje – Rewal 
Dojazd własny: przyjazd 1-dnia turnusu godz.18.30-19.00, wyjazd 17-dnia w godz.8.oo-8.3o 
 

Należy zabrać: (w miarę możliwości) atrybuty dziennikarskie: dyktafon, cyfrowy aparat fotograficzny 
 

Informacje i zapisy: 
Regionalna Agencja Turystyki „GRAND TOUR” www.grandtour.com.pl 

Łódź ul. Piotrkowska 123,  tel.42/632-0647, 632-6379 m.mika@grandtour.com.pl 

http://www.grandtour.com.pl/
mailto:m.mika@grandtour.com.pl

