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CZYLI LETNIE

HARCE

W JASTRZĘIEJ GÓRZE

Istnieje na mapie Polski takie miejsce, do którego powraca się nie tylko wspomnieniami. Jastrzębia Góra na dobre
zagościła w sercach tysięcy turystów, którzy korzystając z nadarzających się sposobności, powracają na złote piaski
nadmorskiego kurortu. Jastrzębia Góra to miejscowość turystyczna położona nad samym Morzem Bałtyckim. Trzy
kąpieliska z różnorodną linią brzegową stanowią niepowtarzalną okazję do niezapomnianych wypraw oraz sielskiego
plażowania, a masywny klif stanowi idealne tło do uwiecznienia pięknych chwil z najbliższymi.

Obiekt zajmuje powierzchnie około 1,5ha i jest położony w
odległości mniej więcej 500 m od morza. Do dyspozycji
kolonistów bezprzewodowy Internet Wi-Fi, plac zabaw dla
dzieci: huśtawka, zjeżdżalnia, drabinki, trampolina,
piaskownica, miejsce i sprzęt do grillowania, ogród z
miejscem do relaksu oraz stół do ping ponga , piłkarzyki ,
badminton, unihokej, gry planszowe. Dodatkowym atutem
ośrodka jest możliwość korzystania ze świetlicy ze
sprzętem dyskotekowym i projektorem.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.
W pokojach 3,4,5, osobowych( większość pokoi 3
osobowych).Wszystkie pokoje wyposażone są w
łazienki. W każdym pokoju znajduje się odbiornik
TV. Wyżywienie 3 razy dziennie oraz dodatkowo
podwieczorek podawany do obiadu. Śniadania i
kolacje w formie szwedzkiego stołu.
TERMIN: 23.06--04.07.2019.
CENA: 1760 zł.

Opieka pielęgniarska.

PROGRAM. Wakacyjną przygodę rozpoczniemy w Jastrzębiej Górze. Czeka tu na nas

1.Zakwaterowanie w Ośrodku „ WILLA CHANTAL” w
Jastrzębiej Górze w pokojach 3,4,
5, osobowych z łazienkami i z TV
2.Wyżywienie ( śniadanie - bufet
obiad, kolacja- bufet,
podwieczorek). Prowiant na
wycieczki autokarowe. Prowiant na
drogę powrotną.
3.Transport autokarem
4.Ubezpieczenie NNW.
5.Możliwość korzystania z
infrastruktury ośrodka, Sali do
zajęć animacyjnych
6.Opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej oraz animatora zajęć
rekreacyjnych i warsztatowych.
7.Realizację ciekawego programu.
8.Wycieczki jak w programie, gry,
zabawy, dyskoteki, warsztaty
9. Opieka pielęgniarki
10. Opieka ratownika
11.Wstępy w cenie imprezy.

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.
Profesjonalny animator zajęć rekreacyjnych i warsztatowych 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 na parkingu przy supermarkecie Tesco na Widzewie w
Łodzi . Przejazd do miejsca zakwaterowania.
Dzień 2-11.
1. Survivalowcy atakują! – gra terenowa po okolicy, z wykorzystaniem latarek,

barw kamuflażu, tak, aby startujące drużyny ze swoimi wychowawcami nawzajem
nie mogły się zobaczyć w trakcie gry. Gra przewidziana na popołudnie/wieczór z
elementami umiejętności czytania klasycznej mapy, pytań dotyczących
rozwiązywanych zadań do zadawanym lokalnych mieszkańcom.
2. Baloniada – czyli walka „na balony” na wesoło. Dzielimy się na dwie drużyny, para
wyrzuca balon na stronę przeciwnej drużyny, a jej zawodnicy poruszając się w parach z
ręcznikami, muszą przejąć balon. Świetna zabawa murowana.
3. Upcycling, czyli ponowne wykorzystanie plastiku, butelek typu pet – w

zależności od płci, chęci, tworzenie wakacyjnych kwiatów za pomocą ognia oraz
survivalowych bezpiecznych nożyków
4. Poławiacze bursztynów – gra edukacyjna, po miejscowości, poznawanie historii
najbliższej okolicy, infrastruktury lokalnej, zabytków i atrakcji turystycznych. Gra
zakończona na spacerze po plaży, podziwianie zachodu słońca oraz poszukiwanie
bursztynów wyrzuconych na plażę za pomocą latarek uv.
5. Zajęcia twórczo-plastyczne - „Morskie skrzyneczki na skarby” na bazie
pudełek, serwetek, techniką decoupage uczestnicy stworzą własne skrzyneczki na
morskie skarby. Skrzyneczki będą ozdobione elementami wypukłymi,
wyrzuconymi przez morze, znalezionymi na plaży oraz różnymi odlewami
gipsowymi, wykonanymi na zajęciach.
6. Zajęcia z survivalu na których czeka na nas następna porcja adrenaliny i wielkich
emocji. Poznamy podstawy z zakresu terenoznawstwa obejmujące posługiwanie się
kompasem, orientowaniem i czytaniem mapy oraz określania odległości czyli - jak radzić
sobie bez nawigacji satelitarnej. Poznamy sposoby budowania schronień w terenie
przygodnym, poznamy sposoby sygnalizacji i wzywania pomocy , zdobywania wody i
maskowania.
7. Gry i zawody sportowe.
8. Zawody drużynowe „ Piaskowe budowle”
9. Chrzest kolonijny z pamiątkowymi dyplomami.
10. Olimpiada sportowa na wesoło.
11. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, wręczenie dyplomów nagród i upominków .
12. Kaszubskie „ tany , tany” czyli dyskoteki
13. Występ duetu kaszubskiego poznajemy kaszubską kulturę.
Ponadto w programie: szeroki wybór zajęć plastycznych i rozgrywek rekreacyjno –
sportowych oraz wycieczki:
1.Wycieczka na Hel ze zwiedzaniem fokarium. Historia fokarium w Helu sięga
31 marca 1992 roku. Wtedy to na teren Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego rybacy przywieźli pierwsze zwierzę, znalezione na plaży w
Juracie. Pod troskliwą opieką chora Balbina szybko wyzdrowiała, a jeszcze prędzej
okazało się, że to samiec. Najciekawiej tuż przed godzinami 11. i 14., kiedy to odbywa się
karmienia fok oraz mają miejsce ciekawe prelekcje.
2. Wycieczka do Władysławowa, zwiedzanie miasta, wizyta w Alei Gwiazd.
3. Przekraczając bramy Osady Średniowiecznej zostawimy za plecami dzisiejsze
dzieje i wkroczymy w Pomorze z przed 1000 lat. Przewodnik zabierze nas w świat
Naszych przodków. Dowiemy się wiele o życiu i zwyczajach pomorskich Słowian.
Dzień 12. Śniadanie, pobranie prowiantu. Przejazd na trasie Jastrzębia Góra – Gdańsk.
Spacer po Starym Mieście. Zakończenie imprezy około godz. 17.00.

