BUKOWINA TATRZAŃSKA
Uniwersytet Letniej Przygody
W programie turystycznym:
Energylandia – całodniowa zabawa w Parku Rozrywki,
Solilandia - zwiedzanie kopalni soli w Bochni
Pobyt na basenach geotermalnych
w Białce lub Bukowinie Tatrzańskiej,
Wędrówki górskie z przewodnikiem,
Zakopane,
Kraków.

Termin: 12.08– 24.08.2021r.
Transport: Autokarem
Wiek uczestników: 6 -12 lat

Jak powiadają najstarsi górale: W Bukowinie nie nudzimy się wcale!
Zakwaterowanie: Gościniec BARTEK Wierch Głodowski
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (bardzo, bardzo dobre jedzenie!)

By tradycji stało się zadość,
by wakacyjny wyjazd sprawił Wam radość,
do Bukowiny gorąco zapraszamy!
Lepszego miejsca na Podhalu nie znamy!

Weź kolegę, koleżankę i jedź z nami - już dziś serdecznie zapraszamy!!!!
(Biegnij zapytać Taty i Mamy :-) )
A co w planie?
Nie tylko aktywny wypoczynek, zwiedzane, ale także WYCHOWANIE.

Do udziału w obozie zapraszamy dzieci, które chcą aktywnie i kreatywnie spędzić czas, pokonywać
własne słabości, rozwijać swoje mocne strony, doskonalić umiejętności społeczne, współpracę
w grupie, uczyć się kulturalnego zachowania i pielęgnowania wartości.
Co nas wyróżnia?
Doświadczenie – wyjazdy dla dzieci
organizujemy od ponad 20-tu lat!!!
pasja,
podmiotowość i indywidualność każdego
dziecka,
szacunek, kultura, przyjaźń i inne wartości,
kameralne grupy.

ATMOSFERA - przyjazna, twórcza, rodzinna
WYCHOWAWCY- profesjonalni, wrażliwi na potrzeby dzieci,

NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ: DZIECKO,
jego rozwój, jego radość,
GOSPODARZE: nadzwyczaj życzliwi, gościnni!!!
Program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych wyjeżdżających
po raz pierwszy.

Program edukacyjno - rozrywkowy:
Zajęcia sportowe - mecze, turnieje, rozgrywki, olimpiada (piłka nożna, siatkówka, mini golf, badminton, tenis stołowy,
bilard, piłkarzyki, trampolina),
Zajęcia kulinarne,
Warsztaty integracyjne, rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne,
Zajęcia kreatywne: plastyczne, artystyczne, dziennikarskie, sceniczne, muzyczne, taneczne – w zależności od potencjału
grupy - przestrzeń do prezentacji dziecięcych dokonań twórczych, PRACOWNIA pod chmurką, SCENA –
PREZENTACJE.
Zajęcia ruchowo – rekreacyjne,
Karaoke, dyskoteki, inne imprezy kolonijne,
Duuuużo dobrego wypoczynku, rekreacji i zabawy!

Informacje i zapisy: Magdalena Szlom tel. 507 191 134 (kierownik obozu)
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki 500zł

Przypominamy, że nie wystawiamy faktur ani rachunków. Wpłaty jedynie w formie darowizny.
ING Bank Śląski 53 1050 1041 1000 0023 1887 2674
Każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty!!!

Uwaga!
Pierwszeństwo udziału w obozach mają dzieci na stałe związane ze Stowarzyszeniem,
uczestnicy naszych zajęć całorocznych, programów edukacyjnych i nasi wolontariusze.

A oto nasze wspomnienia z ostatniego obozu w Bukowinie:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=304249252637&set=a.10159037116337638

