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TERMIN:
04.07-15.07. 2019.
Cena 1760 zł
ZAKWATEROWANIE:

w ośrodku wypoczynkowym „ Krakus II”
znajdującego się 3.5ha zalesionego terenu. Do dyspozycji grup sala
multimedialna z nagłośnieniem. Młodsze dzieci mogą korzystać z dwóch
placów zabaw z piaskownicą i huśtawkami oraz sala zabaw. Dodatkowo
istnieje możliwość zorganizowania animacji i zabaw sportowych, ogniska,
zabaw z muzyką na żywo oraz przedstawień artystycznych. Na terenie
ośrodków znajdują się: stołówka, kawiarnia, sklep spożywczy i
restauracja. Ponadto na terenie ośrodka kort tenisowy, stoły do tenisa
stołowego, boisko, bilard, trampolina, mini golf. W obrębie ośrodka jest
wypożyczalnia rowerów a także kominek do grilla. W okresie 1.07-20.08
dostępne są: animacje i zabawy sportowe dla dzieci, zabawa z muzyką na
żywo, imprezy karaoke, przedstawienia artystyczne dla dzieci.

1. Transport autokarem.
2. Zakwaterowanie – Ośrodek wypoczynkowy „Krakus II” w
pokojach 2,3,4,5 osobowych
3. Miejsce na ognisko, grill, ogródek, boisko sportowe, stół do
tenisa stołowego, sala dyskotekowa, plac zabaw, bilard, kort
tenisowy, sala multimedialna
4. Wyżywienie- 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwszy posiłek
– obiadokolacja, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu. Śniadanie i
kolacje w formie bufetu. Pakiety na wycieczki.
5. Wycieczki jak w programie, gry, zabawy, animacje,
6. Opieka kadry pedagogicznej.
7. Bilety wstępu i przewodników w zwiedzanych obiektach
8. Prowiant na wycieczki i drogę powrotną.

Tegoroczną wakacyjną przygodę rozpoczniemy w Stegnie. Czeka tu na nas moc atrakcji.
Będziemy korzystali z kąpieli słonecznych i morskich. Nie zabraknie zabaw w morzu i na
morskim piasku. Wykonamy wspaniałe budowle piaskowe, które oceni komisja i nagrodzi
najpiękniejsze prace. Atrakcji na świeżym nadmorskim powietrzu dopełnią rekreacyjne gry i
zabawy, zawody sportowe oraz mecze w piłkę nożną. Niektóre wieczory umilą nam dyskotekowe
rytmy. Wakacyjne harce nad morzem nie mogą obyć się bez atrakcyjnych wycieczek na których
nie zabraknie dobrej zabawy i śmiechu. Profesjonalna kadra zapewni ciekawy i udany pobyt
bez względu na kaprysy pogody. Obok zajęć twórczych i warsztatowych, nie zabraknie również
akcentów sportowych, rekreacyjnych. Wszystko to „na wesoło” tak by każdy uczestnik kolonii
znalazł coś dla siebie.
Dzień 1. Zbiórka o godz. 8.00 przy ulicy Al. Kościuszki .Przejazd do miejsca zakwaterowania.
Dzień 2 -11.
1.zabawy z wykorzystanie sprzętu sportowego na plaży, zabawy integracyjne, spacery po okolicy(
poznanie najbliższej okolicy.
2. Zabawy sportowe np baloniada i inne gry zespołowe.
3. Zajęcia animacyjne „Olimpiada sportowa na wesoło”.
4. Gra terenowa – „Indiańskie opowieści” Utrwalenie wiadomości o kulturze indiańskiej,(
wycieczka do wioski indiańskiej) Zdobywanie określonych sprawności, budowanie totemów
,budowanie Tipi, projektowanie masek. Poznanie tradycyjnych tańców indiańskich i ich nauka.
5. Wycieczka do Gdańska Gdynia Sopot
6. „Warsztaty plastyczne ”.
7. Chrzest kolonijny- indiańska zabawa
8. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, wręczenie dyplomów nagród i upominków .
Ponadto w programie: szeroki wybór zajęć plastycznych i rozgrywek rekreacyjno – sportowych,
Zumba oraz wycieczki:
- Krynica Morska, zwiedzanie latarni morskiej,
- Jantar z wizytą muzeum z rękodziełami Indian z różnych regionów Indiańskiej Ameryki
Północnej, ubrania damskie, męskie, dziecięce oraz przedmioty, które służą Indianom do
codziennego użytku i obrzędów. Wysłuchać tu można również historii o życiu plemienia
indiańskigo.
- Gdańsk, Gdynia, Sopot.
DZIEŃ 12. Wyjazd po śniadaniu. Przejazd do Torunia. Spacer po mieście. Przyjazd na miejsce
zbiórki w godzinach około godz. 17.00. Zakończenie imprezy.
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