TEMAR S.C.
O rodek Wypoczynkowy w Dąbiu
www.osrodekdabie.pl
Kompleks Wypoczynkowy w Kołatce
www.osrodekkolatka.pl

Oferta pobytu w Dąbiu lub w Kołatce (4-5 dni)
Biwak - Zielona Szkoła
Przykładowy program pobytu:
Dzień 1
Przyjazd, rozlokowanie w domkach, zapoznanie się z ośrodkiem
14:00 Obiad
14:30 Czas wolny – możliwość korzystania z placów zabaw i plaży
15:30-17:00 Zabawy integracyjne prowadzone przez animatora (propozycje):
przeciąganie liny, chodzenie na szczudłach, biegi w workach, chusta Klanzy
17:30 Zbieranie drewna na ognisko
18:00 Kolacja integracyjna – pieczenie kiełbasek na ognisku
Dzień 2
09:00 niadanie
10:00 – 12:30 Wycieczka piesza dookoła jeziora - zwiedzanie okolicy wraz z odwiedzinami
w zaprzyjaźnionej stadninie koni, istniej możliwość jazdy na lonży
14:00 Obiad
14:30 Czas wolny – dla chętnych: wypisanie kartek do rodziców i bliskich
15:30 Zabawy na wysoko ciach (z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego):
budowanie wieży ze skrzynek
18:00 Kolacja
18:30 Czas wolny – możliwość korzystania z parku linowego
Dzień 3
09:00 niadanie
11:00 Pogadanka o bezpieczeństwie na akwenie wodnym – zajęcia z ratownikiem WOPR
11:30 Korzystanie ze sprzętu wodnego (kajaki lub rowery wodne)
14:00 Obiad
16:00 Zajęcia z podziałem na grupy
grupa 1: pieczenie pizzy (warsztaty gastronomiczne pod okiem szefa kuchni:
wygniatanie i wałkowanie ciasta na pizzę, krojenie pomidorów i szynki, tarkowanie sera
oraz szykowanie sosów)
grupa 2: kalambury
18:00 Kolacja – konsumpcja wspólnie przygotowanej pizzy 😊
19:30 Oglądanie filmu na dużym ekranie (w ofercie posiadamy dużo filmów przyrodniczych i
edukacyjnych)
Dzień 4
09:00 niadanie
10:00 Wyj cie na le ną cieżkę edukacyjną – pogadanka z leśnikiem
14:00 Obiad
14:30 Czas wolny – możliwość korzystania z drobnego sprzętu sportowego (piłki do siatkówki,
skakanki, paletki do badmintona, paletki do tenisa stołowego, itp.)
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15:30–17:00 Warsztaty manualne (przykładowo): robienie biżuterii z jarzębiny i innych darów
lasu, robienie ludzików z żołędzi, robienie łódek z patyków - dostarczamy potrzebne materiały
(farby, pędzle, kleje, itp.)
18:00 Kolacja
19:00–22:00 Szalona dyskoteka z karaoke
Dzień 5
09:00 niadanie
10:00 Wykwaterowanie, odbiór domków
Koszt pobytu 5-dniowego z wyżywieniem i atrakcjami to 460 zł* od dziecka
Opiekunowie: 1 na 15 uczniów gratis
Zakwaterowanie w domkach z pełnym węzłem sanitarnym oraz zaścieloną pościelą. W każdym
domku pokój dla opiekuna. W domkach nie zapewniamy ręczników i środków czystości.
Pokoje dla dzieci 2-, 3-, 4-osobowe, obiekty ogrodzone i monitorowane, posiłki: śniadania i kolacje
półmiskowo, obiad: zupa podawana w wazach, drugie danie talerzowo. Na miejscu bufet z
napojami, słodyczami, lodami, salon gier, boiska do siatkówki, wydzielone miejsca na ognisko,
możliwość zakupu drobnych upominków i pamiątkowych kartek.
Nadmieniam, iż jest możliwość zakończenia pobytu obiadem za dodatkową opłatą.
Prosimy o analizę i kontakt w celu dostosowania oferty do Państwa potrzeb.
telefon: 504 148 403 / 509 044 949

* Oferta dla grupy liczącej minimum 30 uczestników.

