
 

Miejsce 

Ośrodek, w którym odbywają się kolonie jest miejscem odległym od miasta, w pobliżu znajduje się jeden sklep, a 

cały kompleks jest ogrodzony i zamykany na noc. Całość zajęć odbywa się na wyznaczonym terenie. Z 

wieloletniego doświadczenia wiemy, że taki wariant jest wyśmienity dla początkujących kolonistów ponieważ 

dzieci nie są narażone na zbyt wiele sytuacji trudnych organizacyjnie, takich jak: pakowanie potrzebnych rzeczy na 

wspólne wyjścia, zapomniana toaleta przed zbiórką, bezproblemowy powrót po zapomniane klapki czy ręcznik na 

plażę.  

Termin 

Termin wyjazdu to 6 – 13 VIII co stanowi jedynie siedem nocy i sześć dni nie licząc dnia przyjazdu i powrotu do 

domu. Jest to czas znacznie skrócony od pozostałych turnusów, a zatem naszym maluchom nie będzie się za 

bardzo dłużyło.  

Kadra 

W tym przypadku zatrudniona zostanie kadra do zadań specjalnych czyli ludzie, którzy od lat zajmują się dziećmi 

zawodowo. Nasza firma opiera swoją pracę jedynie na ludziach dobrze nam znanych i sprawdzonych. Na tym 

turnusie pracować z dziećmi będą opiekunowie, którzy sprawdzili się wzorowo w pracy z najmłodszymi dbając 

szczególnie o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.  

Program 

Zajęcia, które zaoferujemy najmłodszym zapewnią im wspaniale spędzony czas i odpoczynek w przyjaznej aurze. 

Nie zabraknie atrakcji ale również poczucia ciepłej atmosfery, która jest szczególnie ważna podczas pierwszych 

kroków stawianych w tej sferze życia człowieka, jaką jest czas spędzony bez rodziny.  

Zatem oferujemy Państwu:  

• zakwaterowanie w 3 i 4 – osobowych pokojach z łazienkami ośrodku w Funce (mikomania.pl) 

• cztery pyszne posiłki dziennie -śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (wszystkie posiłki w formie bufetu), 

• transport autokarem z klimatyzacją, 

• ubezpieczenie NNW sport w PZU, 

• opieka sprawdzonej kadry pedagogicznej. 

PONADTO:  

• PLAŻING SMAŻING: świetnie spędzony czas nad pobliskim jeziorem na strzeżonym kąpielisku należącym do ośrodka;  

• BUDOWANIE BUDOWLI Z PIASKU NA PLAŻY; 

• WARIACTWA NA SUPIE– każdy będzie mógł popływać dookoła kąpieliska; 

• KAJAKI I ROWERY WODNE: wyprawy kajakowe i rowerowe z ratownikiem wodnym dookoła kąpieliska; 

• BUMPER BALL: świetna zabawa w dmuchanych kulach; 

• SKIMBOARDING: dla tych, którzy lubią ślizgać się na desce po wodzie; 

• TANIEC HIP HOP: jeśli zechcesz, będziesz mógł spróbować swoich sił w tym tańcu; 

• ZOSTANIESZ MAJSTERKOWICZEM: na pewno każdy da radę coś wyczarować pod okiem instruktora od majsterkowania; 

• ARCHERY TAG: nauka strzelania z łuków sportowych oraz bitwa z wykorzystaniem zdobytych umiejętności; 

• BALONIADA – bitwa na napełnione wodą balony; 



• KONIK*: chwila dla tych, co kochają te zwierzęta; 

• WĘDKOWANIE: obiecujemy, że tam każdy wyciągnie taaaką rybkę; 

• FLAGI: rozgrywki dziejowej gry terenowej w pobliskim lesie; 

• WARSZTATY KULINARNE: samodzielnie w specjalnie przygotowanej kuchni przygotujemy wybrany ciepły posiłek; 

• WARSZATY PLASTYCZNE: każdy wykona dla siebie lub kogoś z rodziny bransoletkę lub breloczek; 

• POPOŁUDNIE Z GRAMI PLANSZOWYMI: chwila relaksu dla każdego; 

• W BLASKU OGNIA: ognisko z kiełbaskami; 

• MINI PLAYBACK SHOW: każdy będzie mógł być gwiazdą i wystąpić na scenie; 

• DYSKOTEKA Z KONCERTEM ŻYCZEŃ: taniec w rytmy hitów lata przeplatany waszymi dedykacjami; 

• MAM TALENT: pokaz swojego talentu; 

• NOCNE KINO POD CHMURKĄ: zapewniamy popcorn!!! 

• ZAJĘCIA SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (piłka nożna, siatkówka, badminton, tenis ziemny, bilard, tenis stołowy) 

• PAMIĄTKA – każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę.  

 

 

CENA: 1850 złotych 
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