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TERMIN:
03.07-14.07.2019.
Cena 1695 zł
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy Piecki. Położony na

skraju Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Piskiej, w
pobliżu trasy Mrągowo - Szczytno. Wody jeziora Wągiel, nad którym
malowniczo położony jest teren ośrodka, zakwalifikowane są do I
klasy czystości (strefa ciszy). Dobrze zagospodarowany teren
Ośrodka stwarza możliwość spędzania czasu w ulubiony przez siebie
sposób. Do dyspozycji kolonistów , boisko do piłki siatkowej, nożnej,
plac zabaw i duży teren rekreacyjny.
Pokoje 2- 4 osobowe . Wszystkie pokoje z łazienkami. W obiekcie
działa bezprzewodowy Internet. Do dyspozycji uczestników obozu
sala do zajęć integracyjnych, animacji i warsztatów.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transport autokarem.
Zakwaterowanie – Ośrodek Wczasowy Piecki (www.owpiecki.pl/)
Miejsce na ognisko, grill, ogródek, boisko do piłki siatkowej, nożnej,
sala dyskotekowa, plac zabaw
Wyżywienie- 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwszy posiłek –
obiadokolacja, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu. Śniadania i kolacje
w formie bufetu.
Wycieczki jak w programie, gry, zabawy, animacje.
Opieka profesjonalnego animatora, autora programu animacyjnorekreacyjnego
Opieka kadry pedagogicznej.
Opieka pielęgniarki i ratownika.
Prowiant na drogę powrotną.

Kierując się doświadczeniami z lat wcześniejszych firma Jaga wprowadza formułę aktywnego wypoczynku
na koloniach i obozach młodzieżowych w sezonie letnim 2019.
Postanowiliśmy obok programu zwiedzania ciekawych obiektów położyć większy nacisk na aktywne formy
spędzania czasu wolnego. Dlatego też zatrudniamy profesjonalnego animatora zajęć rekreacyjnych
i warsztatowych. Obok zajęć twórczych i warsztatowych, nie zabraknie również akcentów sportowych.
Wszystko to „na wesoło” tak by każdy uczestnik kolonii znalazł coś dla siebie
Dzień 1. Zbiórka o godz. 8.00 na parkingu przy supermarkecie Tesco na Widzewie. Przejazd do miejsca
zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2 – 11. Nasi koloniści będą mieli do wyboru następujące atrakcje:
1. Mini gra terenowa, rozpoznanie terenu z podziałem na dwie grupy/różne bloki zajęć – przy okazji
zbieranie darów natury, zapoznanie z okolicą. Rozpoznanie terenu wykorzystamy do stworzenia
mazurskich zadań dla grupy przeciwnika.
2. Zajęcia survivalowe: budowanie szałasu, rozpalanie ognista, orientacja w terenie, pierwsza pomoc;
3. Gra twórczego myślenia.
4. Zajęcia rękodzieła m.in. : makramy, wielozmysłowe doświadczanie świata, produkcja mydeł, wyszywanie z
filcu, produkcja świec, dequpage, malowanie na szkle.
5. Zajęcia „Trening kompetencji społecznych” m.in.: gry symulacyjne i szkoleniowe, komunikacje
interpersonalna, autoprezentacja.
6. Gra sportowa we współpracy z prowadzącym zajęcia ruchowe animatorem. Podział na 10 osobowe
drużyny. Każda z drużyn będzie musiała wykonać jak najlepiej różne zadania terenowa. Zadania,
uwzględniające ruch, wiedzę na temat mazur, otaczającej natury, budowanie z piasku figur na plaży, zadania
na terenie ośrodka, liczyć się będzie dokładność i zaangażowanie, a nie tylko szybkość.
7. Obozowa olimpiada sportowa na wesoło.
8. Sesja zdjęciowa indywidualna i grupowa na plaży pod tytułem „pirackie stroje” – Mini wernisaż prac,
po nim odbiór dzieł i zabranie przez dzieci do domów.
Dzień 11. Ostatnie zabawy animacyjne przed ośrodkiem, zabawa na pożegnanie, miłe wspomnienia przy
ognisku z pieczeniem kiełbasek. Wręczenie nagród i wyróżnień.
Ponadto koloniści będą brali udział w następujących wydarzeniach dla wszystkich obozowiczów:
biegi terenowe, podchody , gry terenowe, olimpiada sportowa na wesoło, festiwal sztuk wszelakich, dyskoteki
tematyczne, pląsowisko, karaoke, pokaz talentów „Talent show”
Dodatkowo w programie pobytu:
-- Wycieczka do osady Galindia zapewni kolonistom niezapomnianą, pełną przygód wyprawę do świata z
przeszłości, w którym żyło waleczne plemię Galindów. Obecny wódz Yzeggus II wskrzesza i kontynuuje
uniwersalne idee Galindów. Zobaczymy pieczary, lochy demonów, uroczyska leśne, rytualny krąg kamienny,
labirynt Galindów i skanseny.
- Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo. Ze względu na rozległość terenu i jego charakter, zwiedzanie Parku
odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach
oraz potrzebie ochrony. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz,
cietrzew, głuszec, jarząbek- Wycieczka do turystycznej stolicy Mazur – Mikołajek.
12 dzień – Śniadanie. Pobranie prowiantu. Przejazd na trasie Piecki – Łódź.
Zakończenie imprezy.
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