Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog Zielone Szkoły Sezon 2017/2018
To dzięki Państwa sugestiom co roku staramy się udoskonalać nasze zielone szkoły i wycieczki stawiając
sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Sezon 2017/2018 oprócz sprawdzonej formuły zielonych szkół proponuje Państwu kolejny ośrodek nad
jeziorem w którym realizować będziemy nasze programy – Przystań Wenecką w Wenecji. Przygotowaliśmy
dla Państwa również sporo nowości: walki sumo, mega jenga, mega scrabble, splatmaster, warsztaty lego,
warsztaty z robotyki, zajęcia teatralno-taneczne, EKO – jestem na tak oraz podchody z dreszczykiem.

wam
Jestem Miś Otuś i opowiem

Bezpieczeństwo
Dbając o bezpieczeństwo wszystkich naszych uczestników przed wszystkimi zajęciami dzieci zapoznawane
są z regulaminami zajęć. Każdy wie jak ważne jest ich przestrzeganie aby każda zabawa skończyła się
bezpiecznie. Oczywiście na naszych Zielonych Szkołach każdy uczestnik ubezpieczony jest od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Signal Iduna w kwocie 10 000 PLN.
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•
•
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Witajcie!

Program zielonej szkoły możecie skomponować własny lub skorzystać z naszych gotowych scenariuszy,
Podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzież podzieleni są na grupy,
Bloki zajęciowe podzielone są w ten sposób aby po każdym posiłku dzieci miały chwilkę dla siebie,
Zajęcia odbywają się w bloku porannym, popołudniowym oraz wieczornym,
Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne, nagła awaria
sprzętu), w zamian za to zostanie zrealizowany program zastępczy,
Po uzgodnieniu z Państwem jest możliwość na bieżąco modyfikacji programu,
Podczas zajęć paintball’owych dzieci i młodzież ubrani są w mundury oraz maski na twarz. Przed
rozpoczęciem gry następuję instruktaż dotyczący bezpieczeństwa i główny nacisk kładzony jest na
noszenie masek podczas gry. W przypadku niedostosowania się do powyższych reguł – uczestnik
przerywa grę i schodzi z boiska,
W przypadku zajęć na wodzie uczestnicy wyposażeni są w kamizelki asekuracyjne oraz podręczny sprzęt
ratowniczy. Każde takie zajęcia prowadzone są pod nadzorem ratowników wodnych,
Pokoje w ośrodkach są 3-6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
Przyjazd do ośrodka o godzinie 12, zakwaterowanie do godziny 15, wykwaterowanie do godziny 10,
wyjazd z ośrodka o godzinie 14,
Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem,
Istnieje możliwość domówienia dodatkowego obiadu w ostatnim dniu za dodatkową opłatą,
Śniadanie i kolacje serwowane są w formie bufetu szwedzkiego,
Obiady serwowane są do stołu,
W przypadku dzieci i młodzieży na specjalnej diecie (bezglutenowej, wegetariańskiej) istnieje możliwość
przygotowania takich posiłków,
W przypadku grup które zdecydują się na dodatkową wycieczkę program sportowo-rekreacyjny będzie
musiał zostać dostosowany indywidualnie.

ie się zaprosić?

historię o pięknej krainie. Dac

nych jezior
ego kraju, w sąsiedztwie pięk
o od Gniezna, kolebki nasz
brzegach
na
ach,
dolin
ych
W centralnej Polsce, niedalek
leśn
w
e
ożon
To Wiktorowo i Wenecja. Poł
y.
osad
ze
kam i,
dróż
wnic
malo
kimi
wąs
dwie
mieszczą się
iny do mnie, przy jedziecie
ci rodem z Mazur. W odwiedz
ą się przed
ieraj
otw
że
ie,
ujec
jezior przypom inają miejscowoś
pocz
y
. Już wted
scowości i piękne gęste lasy
Wiktorowa i Wenecji
które prowadzą przez małe miej
powracać każdego roku. Do
eli
chci
iecie
będz
ego
któr
ólnie spędzone dni
wsp
że
ą,
wiaj
wam i drzwi, do miejsca, do
spra
atorów i instruktorów, którzy
anim
ch
pszy
najle
ę
grup
też
zaprosiłem
ą.
czajeń
będą niezapomnianą przygod
się od swoich przyzwy
y moment, by oderwać
dobr
to
zych
ły
łods
szko
najm
nej
Dla
.
zielo
Czas
ję futro każdego poranka)
się słodkim miodem i szczotku
ganiał ich
prze
będę
nie
chęt
(ja przez trzy dni nie objadam
Miś
ki
jako milusińs
y samodzielny wy jazd, ale
. Mam zbyt duże łapy,
to będzie być może pierwsz
onów komórkowych i tabletów
telef
od
ą
oczn
odp
si
star
o
ystać bez potrzeby.
korz
nich
z
wszystkie tęsknoty. Niec
iemy
waszych odwiedzin nie będz
ie
czas
w
go
dlate
e, ale także
ać,
ugiw
by móc je obsł
ieczne ośrodki wypoczynkow
ję nie tylko wygodne i bezp
u na nudę.
czas
ego
jedn
Do waszej dyspozycji odda
tylko
wam
zielonych szkół zabraknie
ych
nasz
czas
iększym
Pod
ra.
najw
et
jezio
i
naw
okoliczne lasy
zajęć, która spodoba się
, czeka na was bogata oferta
tym zajęcia
w
y,
kadr
ej
wan
fiko
Oprócz obcowania z przyrodą
wali
okiem wyk
ofertę zajęć sportowych pod
icze prowadzone przez
marudom. Posiadam bogatą
cia artystyczne czy przyrodn
zaję
oraz
twa
kars
kaja
i
wa
zabraknie też czasu
Nie
ych.
wodne: podstawy żeglarst
iatow
ośw
w instytucjach kulturalnych i
ują
prac
ń
dzie
co
na
zy
gier, których akcja
któr
ch
praktyków,
ów zaproszę was do inny
zam iast tradycy jnych podchod
ratować z opresji
y
ziem
Będ
ą!
na wspólną integrację, choć
noc
e
dważniejszych śmiałków, takż
najo
Dla
.
lasu
eni
Was miejscem,
strz
dla
prze
się
w
dzieje się
terenowych, las stanie
ych skarbów, a po tych grach
waszą dobrą
nad
ał
czuw
ie
będz
różne postacie, szukać zaginion
ś
Otu
ić. Możecie być pewni, że Miś
hodz
wyc
ście
eliby
chci
nie
z którego
początku do końca.
można go
zabawą i bezpieczeństwem od
plan jest jak plaster miodu,
ane do potrzeb grupy, a ich
osow
dost
sze
Do dzieła
ia.
zaw
Mis
będą
dla
Zajęcia
ie pyszny i atrakcy jny
, a i tak, w dalszym ciągu będz
tylko kilka
trwa
na
wios
ia,
cen
poukładać na wiele sposobów
stra
do
ma czasu
atrakcje i pam iętajcie, że nie
zatem! Przeglądajcie nasze
Dajcie
miesięcy.
wi na wyprawę. Zapraszam!
to znaczy, że jesteście już goto
log,
kata
której
ten
w
was
ła,
do
szko
rł
na
dota
Skoro
jak będzie wyglądała zielo
i zaplanujcie ze mną już dziś
się porwać cudownej zabawie
8 roku.
weźmiecie udział wiosną 201
			
			
Miś Otuś z WakacjiOK

Osiedle Lecha 42
61-294 Poznań
NIP: 782 225 48 13
REGON:301556813
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Tel: 600 778 446
tel: 507 118 142
biuro@wakacjeok.pl
www.wakacjeOK.pl

Gwarancja ubezpieczeniowa
Signal Iduna nr M 256246
Zezwolenie Nr 608 w ramach Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych.
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N awe t d o ro ś l i p ot r ze bu ją
z abaw y,
p ow rót n a tr ze pak i

czy li

Rano obudzić dzieci, na godzinę ósmą muszą być w szkole, odebrać po czternastej i później już „tylko” zajęcia dodatkowe. Poniedziałek basen, wtorek lekcje hiszpańskiego, środa
gra na skrzypcach, czwartek jazda konna, piątek..., sobota..., niedziela i znów do szkoły.
Któż z nas nie zna tego cyklu z własnego doświadczenia lub rozmów toczonych między
rodzicami czy uczniami na przerwie czy zebraniach. Dzisiaj świat pędzi bardzo szybko, a ludzie zapominają o tym, jak ważną rzeczą jest czas na kreatywną zabawę, nieskrępowane
tworzenie i gry podwórkowe.
Rodzice coraz częściej dążą do tego, by ich
dzieci miały jak najlepiej zorganizowany grafik
zajęć dodatkowych. Wierzą, że w taki sposób
ułatwią im przyszłe życie, że ich podopieczni
posiądą wiele dodatkowych, miękkich umiejętności, które ukształtują ich osobowość. Jednak
jak wiadomo, każdy nadmiar jest szkodliwy
i w efekcie większa część współczesnych dzieci to osoby, które nie posiadają czasu wolnego

4

i nie poszukują samodzielnie swojej ścieżki zainteresowań. Otrzymują na tacy zajęcia w formie
podobnej do tych szkolnych. Po kilku godzinach
spędzonych w szkolnej ławce, zasiadają w takiej
samej w szkole muzycznej czy szkole językowej.
Młode umysły są nie tyle obciążone poznawaniem nowych rzeczy, ale ich wielością. Sprawia ona, że dzieci są zestresowane i osaczone.
Wracają do domu zmęczone i siadają przed

komputerem, by „spotkać się” tam ze znajomymi i omówić trudy dnia. Pomimo wielu dodatkowych umiejętności, które nabywają, tracą tę
najważniejszą, czyli zdolność do przebywania
i kontaktu z drugim człowiekiem w realnym
świecie. Gorzej pracują w grupie i nie potrafią ze
sobą rozmawiać. W wielu przypadkach to dzieci,
które nie wyrosły na grach podwórkowych, ponieważ nie miały na nie czasu. Dlatego ich postawy psychospołeczne nie ukształtowały się
w pełni. Prozaiczny trzepak, na którym wisiało
się i rozmawiało godzinami jeszcze dwie dekady temu, miał bardzo dobry wpływ na rozwój
pokolenia urodzonego w XX wieku. Nie tylko
niwelował zaburzenia sensoryczne, ale wspomagał pracę mózgu, a także był istotnym tłem
do nawiązywania przyjaźni na całe życie. O tym
jak ważnym czynnikiem w życiu osób w każdym
wieku jest zabawa pisał Johan Huizinga w książce pt. „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury”. Ta pozycja powinna być lekturą obowiązkową dla każdego, kto chciałby uratować swoje
dziecko przed pułapkami współczesności.
Jak można ratować przed nimi dzieci i młodzież? Trzeba spróbować stworzyć dla nich
przestrzeń, w której poznają jak wiele ciekawych rzeczy można robić we współpracy z innymi osobami, z dala od Internetu. Najmłodszych trzeba zwyczajnie nauczyć umiejętności
bezpiecznej i kreatywnej zabawy.
Taką przestrzenią są m.in. nowe propozycje
wycieczkowe, oferty zielonych szkół i zimowisk
biura podróży WakacjeOK, które stawiają sobie
za główny cel zabawę o charakterze edukacyjnym. Wszystkie zajęcia i aktywności, które biuro realizuje podczas swoich wyjazdów
prowadzone są przez kadrę, która zdaje sobie
sprawę jakie znaczenie w życiu młodych ludzi
ma czynnik zabawowy. Instruktorzy i animatorzy pozostawiając uczestnikom sporą dozę
wolnej przestrzeni na poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, zabiegają o to, by wartością,
którą wyniosą z zajęć najmłodsi i nieco starsi,
była przede wszystkim dobra i bezpieczna zabawa. Zadowolone miny oraz zachwyt dzieci
i młodzieży są najlepszą nagrodą za ich zaangażowanie.
I choć zielone szkoły, wycieczki czy zimowiska trwają tylko kilka dni w roku, to właśnie
one mogą być dobrym początkiem zmian, które
dzieci same lub z pomocą nauczycieli zechcą
wprowadzić w swoje życie. Powrót na podwórkowy trzepak jest zawsze w zasięgu możliwości.

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy Państwa do wzięcia
udziału w konkursie fotograficznym
Wakacje OK – sezon 2017/2018
Chętnych do wspólnej zabawy prosimy
o przesłanie zdjęć z wycieczek lub
zielonych szkół z sezonu 2017/2018 na
adres mailowy: biuro@wakacjeok.pl
Fotografia musi być zrobiona na
wycieczce szkolnej lub zielonej szkole.
Musi być to zdjęcie grupowe o tematyce
„Kreatywnie i Aktywnie”. Zwycięska
grupa otrzyma dzień z atrakcjami
zorganizowanym przez nasze biuro.
W zależności od wieku grupy będzie to
dla starszych paintball, dla młodszych
splatmaster czyli bezpieczny paintball
dla dzieci od 9 lat.
Zasady konkursu:
Prześlij nam swoje zdjęcie z wyjazdu
z Wakacje OK w sezonie 2017/2018
do dnia 31.06.2018
Każda grupa może przesłać
maksymalnie jedno zdjęcie
5 najciekawszych zdjęć wyłonionych
przez komisję konkursową zostanie
opublikowane na naszym profilu
Facebooka w dniu 15.07.2018
Zwycięzcą zostanie grupa, której
zdjęcie do dnia 22.07.2018 zbierze
najwięcej „lajków”.
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Nasze miejsca
Ośrodek Wypoczynkowy Przystań Wenecka

1 . W Y B I E R Z D Ł U G O Ś Ć PO BY T U :
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2. W YBIERZ ILOŚĆ Z A JĘĆ
W Z A L E Ż N O Ś C I O D D Ł U G O Ś C I PO BY T U
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Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany
w miejscowości Wenecja, na półwyspie jeziora
weneckiego. Obiekt zlokalizowany jest w samym
sercu Pałuk – regionie pełnym urokliwych miejsc,
słynnych zabytków oraz niezliczonej ilości atrakcji
turystycznych. Ośrodek położony jest 6 km od
rezerwatu Archeologicznego, 3 km od Muzeum
Kolejki Wąskotorowej i zaledwie kilka kroków od
peronu „żnińskiej ciuchci”

Na terenie ośrodka znajdują się:
- plaża i kąpielisko
- miejsce na ognisko
- miejsce na grilla
- scena na występy plenerowe
- sale wykładowe
- sala na dyskotekę
- tor survivalowy
- ścianka wspinaczkowa
- boiska sportowe
- 12 ha przyrody
- sklepik

15

3 . W Y B I E R Z PA S UJĄC Y WA M T E R M I N
I U S TA L Z N A M I S ZC Z E G Ó ŁY !
Zielone szkoły realizujemy w miesiącach:
kwiecień - czerwiec

wrzesień - listopad

4 . M A S Z P R O B L E M Z T R A N S PO R T E M ?
Pomożemy Ci zorganizować transport busem lub autokarem
w zależnosci od ilosci osób chętnych na wyjazd.

Ośrodek Wypoczynkowy Wiktorowo
Ośrodek Wiktorowo położony jest na półwyspie
jeziora Ostrowieckiego w miejscowości
Wiktorowo na Szlaku Piastowskim. Ośrodek
w którym prowadzimy nasze zielone szkoły
to idealne miejsce dla każdej grupy wiekowej.
Cisza, spokój i wypoczynek w otoczeniu natury.
Miejsce idealne do zabawy i integracji na
świeżym powietrzu. Gęstwina otaczającego
ośrodek lasu, zaskoczy Cię świeżością powierza.

5 . Z A U FA J N A M !

Na terenie ośrodka znajdują się:
- plaża z pomostem
- miejsce na ognisko
- boisko do piłki nożnej i siatkowej
- sale wykładowe
- sala na dyskotekę
- sala gimnastyczna
- kąpielisko
- grill
- tor survivalowy
- ścianka wspinaczkowa
- sklepik

Możesz również wybrać gotowe propozycje przygotowane
specjalnie dla Was!

Zielone szkoły
z		
to:
6

- bezpieczeństwo,
- program stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży,
- bogata oferta,
- wszystkie zajęcia kreatywne i aktywne,
- scenariusz przystosowany do wieku uczestników.

Zapraszamy również do pozostałych ośrodków wypoczynkowych, w których realizujemy nasze zielone szkoły:
Farma Kalina - woj. Lubuskie
Kusy Dwór - woj. Zachodniopomorskie
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Główne atrakcje
Paintball

gra zespołowa polegającej na bitwie przy użyciu markerów. Gra
toczy się według specjalnie przygotowanego scenariusza. Każdy
uczestnik otrzymuje mundury oraz maskę na twarz.

Splatmaster

czyli bezpieczny paintball dla dzieci – dużo lżejsze markery, po
każdym strzale karabin trzeba przeładować, trafienie kulką jest
odczuwalne ale nie ma bólu i siniaków. Gra odpowiednia dla dzieci
już od 9 roku życia.

ABC Żeglarstwa

pływać będziemy na żaglówkach szkoleniowych, uczestnicy nauczą
się terminologii żeglarskiej, podstawowych zwrotów i zasad
bezpieczeństwa.

Survival

dzieci i młodzież zdobywają umiejętności potrzebne do przeżycia
w trudnych warunkach. Scenariusz zajęć zależny jest od stopnia
zaawansowania grupy.

Kajaki

aktywna forma wypoczynku wraz z podziwianiem pięknych
okoliczności przyrody. Przed wyruszeniem na wodę uczestnicy
przejdą krótkie szkolenia na temat bezpieczeństwa.

Waterball

dmuchana kula wodna do której wnętrza wchodzi uczestnik
i próbuje swoich sił chodzenia po wodzie. Kula obsługiwana jest
przez osobę asekurującą.

Mega gry XXL
Motorowodne szaleństwa

doświadczona kadra będzie Was ciągać na zabawkach
pneumatycznych za motorówka, poczujecie co to wiatr we włosach.
Dla chętnych przejazd motorówką.

mega gry XXL – ogromne gry planszowe w których rolę pionków
odgrywacie Wy sami. Spróbujecie swoich sił w mega twisterze oraz
mega chińczyku.

Tor survivalowy
Ścianka wspinaczkowa

o wysokości 8 metrów i dwóch drogach wspinania, zajęcia w pełnym
zabezpieczeniu, kask, uprząż, osoba asekurująca. Po wejściu na
szczyt można rozejrzeć się po pięknej okolicy.

Mega piłkarzyki

rozegracie pasjonujący mecz na ogromnym dmuchanym boisku. Cel
zdobycie jak największej ilości goli, jest tylko jedno małe utrudnienie,
Wasze ruchy zostaną ograniczone – będziecie mogli przesuwać się
tylko w prawą lub lewą stronę.

bieg po oponach, spacer po linie, dużo błota i dużo śmiechu, ale jak
to mówią brudne dzieci to szczęśliwe dzieci.

Bungee run

tor
do
biegania,
spróbujecie
biec,
do kamizelki, która utrudni Wam ruchy.

będąc

przypięci

Łuk i wiatrówki

zajęcia odbywają się na specjalnie przygotowanej strzelnicy.
Spróbujecie trafić w sam środek tarczy. Zajęcia prowadzone przez
doświadczonego instruktora.

Walki gladiatorów

pojedynek toczony na dmuchanej macie. Uczestnicy mają za
zadanie zrzucić przeciwnika za pomocą lancy. Każdy uczestnik
zabawy ma na głowie kask.

Walki sumo

założycie ogromne stroje jak zawodnicy sumo, zadaniem Waszym
będzie wypchniecie przeciwnika poza matę.
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Bramka celnościowa XXL

ogromna dmuchana bramka w kształcie piłki nożnej, wygrywa ten
kto w trzech próbach zdobędzie jak największą ilość punktów.

Dart XXL

ogromna tarcza dmuchana, cel zdobycie jak największej ilości
punktów.

9

Zajęcia integracyjne

Zajęcia aktywne
Zajęcia strzeleckie – łuk – wiatrówka

zajęcia pod okiem instruktora który czuwa nad bezpieczeństwem, wypróbujesz jak celne masz oko.

Strzelnica paintballowa

specjalnie przygotowane i wydzielone miejsce
w lesie, musisz trafić we wszystkie rozstawione
cele, otrzymasz pakiet kulek do wykorzystania.

Survival

szkoła przetrwania – nauczysz się przetrwać
w trudnych warunkach, zobaczysz jak można wykorzystać do przetrwania w lesie rzeczy które dała
nam natura, rozpalisz ognisko za pomocą krzesiwa
i poznasz kilka technik przydatnych w lesie.

Ścianka wspinaczkowa

dawka adrenaliny, masz do wykorzystania dwie
drogi wspinania, kask na głowie i uprząż oraz oczywiście osobę asekurującą. Po dotarciu na szczyt zobaczysz piękne widoki.

Tor survivalowy

poczujesz się jak w wojsku, będą skoki po oponach,
marsz po linie, na pewno czysty z tego zdania nie
wrócisz, ale jak to mówią brudne dzieci to szczęśliwe dzieci.

Spływ kajakowy

na początek krótki wykład na temat bezpieczeństwa, wykorzystasz umiejętności teoretyczne
w praktyce oraz zobaczysz jak przyjemnie i bezpiecznie można spędzać czas na wodzie.

Waterball

wielka dmuchana kula wodna, uczestnik w środku
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kuli próbuje swoich sił chodząc po wodzie, każdego
uczestnika zabezpiecza instruktor.

Pakiet Kreatywnie i Aktywnie

Walki gladiatorów

uczestnicy stojąc na dmuchanej poduszce na boisku mają w dłoniach lance próbują zrzucić przeciwnika. Zabawa w kaskach na głowach.

Walki sumo

NOWOŚĆ!

uczestnicy zakładają ogromne kombinezony zawodników sumo, zabawa polega na wypchnięciu
przeciwnika z maty. Zabawa w kaskach na głowach.

Bungee run

bezpieczna konkurencja w której zwycięzcą jest ten
kto jak najdalej przebiegnie. Nie jest to takie proste jak się wydaje ponieważ każdy uczestnicy ma
na sobie kamizelkę z przyczepioną liną znacznie
utrudniająca bieg.

Bramka celnościowa XXL

ponad 2 metrowa dmuchana bramka w kształcie
piłki nożnej, zadaniem uczestnika jest aby w trzech
próbach zdobyć jak najwięcej punktów.

Dart XXL

ponad 2 metrowa dmuchana tarcza, kto ma dokładniejsze oko i zbierze jak najwięcej punktów wygrywa.

Mega piłkarzyki

ogromne dmuchane boisko do gry w piłkę nożna,
każdy uczestnik ma swoje przydzielone miejsce
i trzyma się rury, ruchy są ograniczone tylko w prawą i lewą stronę. Świetna zabawa integracyjna. Bezpośrednio bierze w niej udział 10 osób.

pakiet wyścigów integrujących uczestników zielonej szkoły, między innymi wyścigi w spodniach potrójnych, nartach wieloosobowych, wyścigi w workach, marsz gąsienic, przeciąganie liny, zabawa na
skrzynkach i wiele innych

Gry planszowe XXL

świetna zabawa i integracja uczestników, powyginasz ciało w mega twisterze, spróbujesz dojść jak
najszybciej do domku w grze mega chińczyk

Warsztaty taneczne

zobaczysz jak wykonać prawidłową rozgrzewkę, nauczysz się nowej choreografii, poznasz najnowsze
trendy.

Chusta Klanza

kolorowa chusta do integracji, zabawa dla dzieci
w każdym wieku, zobaczysz jak ważna jest praca
w grupie.

Karaoke

Dyskoteka

po codziennych zmaganiach wieczorne szaleństwa
na dyskotece, muzyka polska i światowe hity.

Zumba i tańce nowoczesne

NOWOŚĆ!

poznasz najnowsze trendy, wraz z instruktorem
przećwiczycie wspólnie stworzony układ taneczny

Mega jenga

duże klocki z których ułożymy ogromną wieże i każda grupa w swojej kolejności będzie próbowała wyjąć klocek po klocku, przegrywa ten komu podczas
jego kolejki zawali się wieża.

Mega scrabble

niezwykle popularna gra, tworzymy słowa, musimy
chwilę pomyślę jak utworzyć najdłuższe słowa.

Warsztaty lego

stworzycie techniczne arcydzieła, do tych zajęć
wymagana jest chwila skupienia, zastanowienia się.

pokażesz umiejętności wokalne, animator zabierze
Was w świat najnowszych hitów, zapewniamy salę,
nagłośnienie i prowadzącego animatora.

Warsztaty integracyjne teatralno-taneczne

Ognisko z animatorem

Dmuchany byk – dmuchana zabawka

ognisko nad brzegiem ośrodka lub specjalnie wydzielony miejscu na terenie ośrodka, wsłuchamy
się w dźwięk palonego drewna, usmażymy pyszne
kiełbaski.

integracja, edukacja, warsztaty jednoczące całą
grupę

jedno dziecko próbuje usiąść na byku a reszta kolegów ma za zadanie jak najszybciej go zrzucić na
dmuchaną poduchę.
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Zajęcia edukacyjne
Poznaj przyrodę

poznasz od podszewki pracę leśniczego, zobaczysz
jakie rośliny rosną w pobliżu naszych ośrodków, zobaczysz zupełnie inny charakter pracy w terenie.

Poznajemy okolicę

wyruszymy w podróż po okolicznych lasach przy
naszych ośrodkach, wyznaczymy kierunki świata
i nauczymy poruszać się po lesie.

Warsztaty chemiczne

eksperymenty które pokażą Wam jak przy pomocy
najprostszych środków dostępnych w każdej kuchni
można stać się małym chemikiem.

Warsztaty samoobrony

weźmiesz udział w krótkim kursie samoobrony, poznasz zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole, na podwórku i w mieście.

Cukier Lukier czyli robimy watę cukrową

dowiesz się w jaki sposób powstaje wata cukrowa,
każdy uczestnik spróbuje ją zrobić sobie sam a na
koniec oczywiście zjeść

Spotkanie z niezwykłym człowiekiem

Warsztaty fizyczne

NOWOŚĆ!

fizyka wokół nas, poznamy prawa fizyczne, wykonamy proste doświadczenia, przy pomocy instruktora spróbujemy to wszystko zrozumieć.

Robotyka

stworzymy własnoręcznie małego robota

Warsztaty decoupage

poznasz kreatywne techniki zdobienia przedmiotów, przygotujesz własne arcydzieło które będziesz
mógł zabrać do domu na pamiątkę.

Warsztat teatralno-ruchowy z elementami
psychodramy

zajęcia, których głównym zadaniem jest integracja
grupy poprzez działania teatralne. Po szeregu zajęć
ruchowo-integracyjnych uczestnicy przejdą krótkie wprowadzenie do improwizacji oraz w 5-osobowych grupach stworzą własną etiudę w oparciu
o otrzymane rekwizyty teatralne.
Warsztaty te mają wówczas silny wydźwięk teatru
profilaktycznego.

Warsztat wyrabiania papieru czerpanego

warsztaty recyklingowe, zobaczysz jakie ciekawe
rzeczy można zrobić z materiałów wtórnych

Warsztat przeniesie nas do krainy dawnego rękodzielnictwa. Może być on ciekawą lekcją historii,
która łączy sztukę i zabawę. Uczniowie dowiedzą
się nie tylko jak dawniej wyrabiano papier z miazgi
drzewnej, ale także sami spróbują wykonać kartki
papieru prostą metodą domową.

Zielono mi

Warsztat cyrkowo-kuglarski

EKO – jestem na tak

dowiesz się jak dbać o środowisko i jak żyć zgodnie
z naturą.

Savoir-vivre dla młodych

czyli jak być dobrze wychowanym, praktyczne
wskazówki jak się stać młodym gentelmanem

poznasz pracę codzienną naszego gościa, być może
będzie to leśniczy, strażak, ratownik wodny – na
pewno osobą której praca niezwykle Was zaciekawi.

Grafitti

Warsztaty modelowania

Łamigłówki logiczne

czyli zwinne rączki i szeroka wyobraźnia a powstaną niezwykłe pamiątki.
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Warsztaty kreatywne - nowość!

stworzycie logo swojej grupy, drużyny, szkoły –
kreatywność mile widziana

czyli sprawdzimy kto jest najbardziej spostrze-gawczy

warsztat ruchowo-integracyjny, który sprawdzi się
zarówno wśród młodszych, jak i starszych uczestników. Uczy pracy z równowagą i balansowaniem,
a także sztuką kuglarską, czyli wprowadzaniem
w ruch różnych przedmiotów.

Warsztat instrumentalno-muzyczny

Podczas warsztatu uczestnicy zanurzą się w krainie dźwięków. Ma on na celu uświadomienie im, że
wszystko co nas otacza jest muzyką, a instrumenty
wydające dźwięki są wokół nas. Podczas warsztatu
uczniowie zostaną zapoznani z historyczno-kulturową historią muzyki, a także sami wykonają proste
instrumenty.

Warsztat arteterapeutyczny „Ogród zmysłów”
Zajęcia odbywają się w trzech godzinnych blokach
tematycznych, które stawiają w centrum zmysły
człowieka: słuch, dotyk i wzrok. Każdy z bloków
wykorzystuje szereg zadań arteterapeutycznych,
ukierunkowanych na pracę z ciałem i wyobraźnią.

Warsztat tańców w kręgu

Uczestnicy poznają tańce w kręgu korespondujące z kulturą ludową słowiańszczyzny środkowej,
wschodniej i południowej. To może być nie tylko
świetna zabawa, ale także lekcja wiedzy o sąsiadujących z Polską krajami.

Warsztat dziennikarski

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi
elementami pracy dziennikarza prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego. Dowiedzą się
jak stworzyć news, na czym polega praca z aparatem, kamerą oraz dyktafonem.

Warsztat gwary poznańskiej

Zajęcia integracyjno-językowe o charakterze regionalnym, które w zabawowej formie pokażą uczestnikom najciekawsze wyrażenia istniejące w gwarze
wielkopolskiej. Podczas warsztatu nie zabraknie
piosenek gwarowych i wierszy przetłumaczonych
na gwarę. Uczestnicy wezmą udział w różnorodnych quizach, a także zagrają w autorską grę planszową pt. „Pogwarzmy sobie”

Warsztat ekomody

Warsztat bazuje na podstawowej wiedzy wzorniczej i kreatorskiej. Będzie on ciekawa przygodą
dla osób, które wiążą swoja przyszłość ze światem
mody oraz dla miłośników ekologii.
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Gry terenowe

Programy zielonych szkół

Ranny lotnik

twoim zadaniem będzie odnalezienie rannego lotnika w lesie, skonstruujesz nosze z rzeczy
znalezionych w lesie i przetransportujesz go w bezpieczne miejsce.

Zielona Szkoła – 1 dniowa

Nocna gra terenowa „Świetliki”

trasę naszej gry będą wyznaczały świetliki, po trasie będziesz miał do wykonania kilka zadań, gra
z dreszczykiem emocji.

zabawisz się w snajpera, w tej grze niezbędne będzie posługiwanie się GPS’em.

Poszukiwacze złota
zostań górnikiem i wydobywaj z kopalni samo złoto, poluj na ukryte skarby

jedna grupa ucieka zostawiając po drodze strzałki, ślady i zadania do rozwiązania, druga grupa ma za
zadanie ją dogonić. Nasza wersja zagwarantuje Wam dodatkowy dreszczyk emocji.

Wycieczki dodatkowe
NOWOŚĆ!
Park linowy w Zaurolandii w Rogowie

POPOŁUDNIE

- warsztaty integracyjne teatralno-taneczne
- gra terenowa Poszukiwacze Skarbów

przy grupie minimum 40 osób

Cena zawiera: 1 x obiad, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

- mega piłkarzyki
- ścianka wspinaczkowa
- walki sumo
- mega dart i bramka celnościowa

Cena: 129 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 1 x obiad, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

Zielona Szkoła – 2 dniowa
Biskupin – Spotkanie z Historią

Przejazd kolejką wąskotorową na trasie Żnin
– Wenecja – Biskupin następnie zwiedzanie
Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji,
warsztaty
w
Muzeum
Archeologicznym
w Biskupinie

Szlakiem zabytków hydrotechniki
Muzeum Mydła i Historii Brudu, rejs Bydgoskim
Tramwajem wodnym, Muzeum Wodociągów,
Wieża Ciśnień

Toruń

Cena: 99 PLN za osobę

Cena: 89 PLN za osobę

Zwiedzanie Stare Miasto i Ratusz, Krzywa Wieża,
seans w Planetarium, warsztaty w Muzeum
Piernika
przy grupie minimum 40 osób

- mega gry planszowe XXL
- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- warsztaty integracyjne teatralno-taneczne
- dyskoteka

DZIEŃ PIERWSZY

- warsztaty samoobrony
- mega piłkarzyki
- gra terenowa „Bummmm”
- ognisko z animatorem

GIM

przy grupie minimum 40 osób

DZIEŃ PIERWSZY

WILD AND FREE

IV-VII

Cena: 99 PLN za osobę

LEŚNY CAMP

IV-VII

Cena: 40 PLN za osobę
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POPOŁUDNIE

I-III

Przejazd do Zaurolandii w Rogowie i przejście
trasy średniej w parku linowym

przy grupie minimum 40 osób

PRZEDPOŁUDNIE

- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- gry planszowe XXL

Cena: 109 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Podchody z dreszczykiem

Bydgoszcz

PRZEDPOŁUDNIE

GIM

Bummmm

ZDROWO I SPORTOWO
IV-VII

NOWOŚĆ!

KREATYWNIE I AKTYWNIE

IV-VII

stwórz swoją armię i pokonaj wrogów w leśnych potyczkach

I-III

Bitwa plemion

DZIEŃ DRUGI

DZIEŃ DRUGI

Cena: 190 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena: 225 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

- poznajemy okolicę
- dmuchany byk
- bungge run

Cena zawiera: 1 x śniadanie, 1 x obiad, 1 x kolacja,
realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

- ścianka wspinaczkowa
- tor survivalowy
- walki gladiatorów

Cena zawiera: 1 x śniadanie, 1 x obiad, 1 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu
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Zielona Szkoła – 3 dniowa

HIT!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ PIERWSZY

- ABC żeglarstwa
- motorowodne szaleństwa

Cena: 340 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena: 330 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

- poznajemy okolicę i przyrodę
- warsztaty samoobrony
- walki gladiatorów i sumo
- tor survivalowy
- ognisko z animatorem
- nocna gra terenowa „Świetliki”

DZIEŃ DRUGI

DZIEŃ TRZECI

DZIEŃ TRZECI

- paintball
- ścianka wspinaczkowa

Cena: 320 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

- warsztaty integracyjno-taneczne
- mega jenga i mega scrabble
- ścianka wspinaczkowa
- kajaki
- ognisko z animatorem

GIM

DZIEŃ TRZECI

- gra terenowa „Bummmm”
- mega jenga i mega scrabble

DZIEŃ DRUGI

- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- EKO – jestem na tak
- zielono mi
- malowanie na streczu
- karaoke

IV-VII

- kajaki
- ścianka wspinaczkowa
- waterball
- mega piłkarzyki
- ognisko z animatorem

- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- kajaki
- warsztaty survivalowe
- podchody z dreszczykiem

GIM

DZIEŃ TRZECI

DZIEŃ DRUGI

GIM

GIM

- mega piłkarzyki
- walki gladiatorów i sumo
- bramka celnościowa i mega dart XXL
- kajaki
- ognisko z animatorem

IV-VII

DZIEŃ DRUGI

- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- bitwa plemion
- mega jenga i mega scrabble
- dyskoteka

I-III

DZIEŃ PIERWSZY

IV-VII

ARTYŚCI NA START
czyli program Artystyczno-Ekologiczny

IV-VII

MY SURVIVALOWCY
czyli program Survivalowo-Przygodowy

I-III

WATER CAMP
czyli program Integracyjno-Wodny

- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- ścianka wspinaczkowa
- paintball
- dyskoteka
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NOWOŚĆ!

AKCJA INTEGRACJA
czyli program Integracyjno-Sportowy

- poszukiwacze złota
- gry planszowe XXL

Cena: 320 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu
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Zielona Szkoła – 4 dniowa

Zielona Szkoła – 5 dniowa

Z KLASĄ, NA LUZIE
COOL ZABAWA

IV-VII

- paintball
- ścianka wspinaczkowa
- walki sumo i gladiatorów
- mega piłkarzyki
- dyskoteka

DZIEŃ TRZECI

- kajaki
- bramka celnościowa i mega dart
- tor survivalowy
- ognisko z animatorem

DZIEŃ CZWARTY

- gra terenowa
- warsztaty łucznicze

Cena: 430 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena zawiera: 3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

- poznajemy przyrodę
- mega jenga i mega scrabble
- survival – szkoła przetrwania
- dyskoteka

GIM

DZIEŃ DRUGI
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- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- gra terenowa
- karaoke

DZIEŃ DRUGI
GIM

- pakiet Kreatywnie i Aktywnie
- warsztaty chemiczne
- waterball
- karaoke

IV-VII

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ TRZECI

- paintball
- ścianka wspinaczkowa
- mega piłkarzyki
- walki sumo i gladiatorów
- ognisko z animatorem

DZIEŃ CZWARTY

- kajaki
- bramka celnościowa i mega dart
- pierwsza pomoc
- nocna gra terenowa „Świetliki”

DZIEŃ PIĄTY

- ABC żeglarstwa
- motorowodne szaleństwa

Cena: 540 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)

Cena zawiera: 4 x śniadanie, 4 x obiad, 4 x kolacja,
1 x ognisko, realizację programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

JESIENNE INTEGRACJE:

WSZYSTKO ZALEŻY OD WAS!

Zapraszamy Was również we wrześniu lub październiku na szkolne, jesienne integracje.
Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży rozpoczynających wspólną naukę, w każdym
wieku, głównym jej celem jest integracja grupy. Mogą to być zajęcia aktywne, integracyjne,
edukacyjne oraz warsztaty kreatywne. Możemy zorganizować dla Was również spływ
kajakowy lub całodniową grę w paintball.

Mamy sporo gotowych scenariuszy ale również możemy przygotować dla Was
indywidualną ofertę.
Jesiennie integracje mogą odbywać się na wyjeździe lub terenie Waszej szkoły.
Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę www.wakacjeOK.pl
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