KOLONIE
6-8 LAT

CENA OD:

1 185

zł

TERMINY TURNUSÓW:
WMPK1/20 28.06-05.07.2020
WMPK2/20 05.07-12.07.2020

WMPK3/20 12.07-19.07.2020
WMPK4/20 19.07-26.07.2020

ZAKWATEROWANIE

,,Dworek
Wymysłowo”
Czesława
Kłodzińska
www.dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą
4 km od Tucholi. Pokoje 4, 5, 6-osobowe z łazienkami.
Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen
z atrakcjami wodnymi, sauna, jacuzzi, boisko do piłki
plażowej, przystań kajakowa, plac zabaw, dwa
zadaszone miejsca na ognisko, stół do tenisa, bilard,
alpaki, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie.

TRANSPORT

Dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.18.00.
Odbiór dzieci do godz. 10.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawcy,

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obuwie i strój sportowy,
strój kąpielowy, czepek na basen, krem do opalania
z filtrem, nakrycie głowy, środek przeciw komarom
i kleszczom, kieszonkowe.

WMPK5/20 26.07-02.08.2020
WMPK6/20 02.08-09.08.2020

WMPK7/20 09.08-16.08.2020
WMPK8/20 23.08-30.08.2020

Moja pierwsza kolonia

WYMYSŁOWO / TUCHOLA

Program skierowany do najmłodszych dzieci, zaczynających swoją przygodę z samodzielnymi
wyjazdami. Uczestnikami będą się opiekować pedagodzy pracujący na co dzień z najmłodszymi. Kolonia będzie liczyła tylko 20 uczestników i 2 opiekunów - co pozwoli stworzyć prawdziwie rodzinny klimat - i będzie trwała 8 dni (od niedzieli do niedzieli) aby rozłąka z rodzicami
była jak najkrótsza.

PROGRAM

- alpakoterapia – zajęcia z sympatycznymi Alpakami to jedna z form coraz
popularniejszych w ostatnich latach
terapii z aktywnym udziałem zwierząt.
Alpaki to kuzynki wielbłądów i są bardzo
lubiane przez wszystkich z uwagi na ich
wrodzoną łagodność. Zwierzaki te są
również niezwykle ciekawskie i szybko
się uczą a ich futerko jest mięciutkie
i hipoalergiczne,

- zajęcia plastyczne – malowanie
rękami i stopami, tworzenie ozdób
z materiałów znalezionych w lesie, rzeźbienie w masie solnej, kolorowanie,
wycinanie, wyklejanie,

zwiedzanie z przewodnikiem
Muzeum Indian Ameryki Północnej
im. Sat-Okh - poznamy historię Indianina, wychowanego w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny światowej
za Polskę, zobaczymy jak wyglądała
prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się co znajdowało się we wnętrzu
indiańskiego tipi,

- dzień sportu: przeciąganie liny, zwinnościowy tor przeszkód, rzuty do celu,

- ABC kajakarstwa – dwa dwugodzinne
zajęcia z instruktorem podczas których
dzieci poznają podstawy kajakarstwa,
wiązania lin i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych

- warsztaty kulinarne – zostań szefem
kuchni i samodzielnie przygotuj sałatkę
owocowowarzywną,

- plażowanie i kąpiele na kąpielisku,
- wycieczki piesze po okolicy,
- ognisko z kiełbaskami,
- wieczory filmowe,
- korzystanie z basenu
(4 zajęcia po 30 minut),
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jacuzzi

- zabawy taneczne, bal przebierańców.

- przejazd bryczką zaprzężoną w kucyka o imieniu Morka,
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Polska - pierwsze kolonie i obozy

Organizator: B. P. KRYSTAD

