


 OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WIOSNA   LATO   JESIEŃ

KLASA O-III

„Poznaj Świat – Mali Odkrywcy” 

SZANOWNA DYREKCJO!
 
NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY!

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE!

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy, że czas spędzony w 
KOSZAŁKOWIE w Wieżycy nie będzie straconym i niejednokrotnie Państwo ze swoimi 
podopiecznymi do nas wrócicie. Pragniemy zainteresować Państwa ofertą dodatkowych zajęć 
ruchowych na świeżym powietrzu, wśród zieleni, dla dzieci w wieku od 5 lat do 8 lat, uczących się
w klasach 0-III. Oferta jest elastyczna, to my dostosujemy się do wybranych zajęć przez Państwa.

Nasz program obejmuje zarówno zajęcia intelektualne, poznawcze jak również sportowe. W 
trakcie zabawy dzieci otrzymają wiedzę i zajęcia ruchowe. Mają one szczególny wpływ na 
integralny rozwój dzieci, ich zainteresowań i umiejętności. Zapewnimy dzieciom ciekawe zabawy 
umożliwiające wyrażanie myśli, sądów i marzeń. Wszyscy dobrze wiemy jak jest to niezwykle 
ważne dla prawidłowego rozwoju. U nas rozwój sprawności umysłowej i fizycznej realizujemy 
poprzez zabawę. Proponowany czas pobytu w naszym ośrodku to od 2 do 5 godzin.

Pobyt w Koszałkowie rozpoczynamy propozycją animacji poznawczo-ruchowych

Gry integracyjne: specjalny scenariusz umożliwi nawiązanie współpracy i znajomości pomiędzy 
dziećmi, przyczyni się do niezapomnianej zabawy i poprawienia relacji między uczestnikami.

lub wycieczką krajoznawczą 

Rejs statkiem po jez. Ostrzyckim wszystkie dzieci zapraszamy na przejazd wozem drabiniastym 
nad jezioro. Tam czeka na nich super atrakcja w postaci podróży statkiem i odkrywanie 
otaczającego świata przyrody.



REJS PO JEZIORZE WÓZ DRABINIASTY

Po wycieczce i grach integracyjnych zapraszamy dzieci do parku zabaw

Na  placu zabaw do dyspozycji: duża 6,5 metrowa dmuchana zjeżdżalnia „Miś”, karuzela 
„śnieżna”, bardzo lubiane przez maluchy „dętki” w wersji letniej, trampolina, piaskownica 
połączona z domkami oraz huśtawkami. U nas nikt się nie nudzi, każda wolna chwila wypełniona 
jest kolejną dawką wrażeń.

TRAMPOLINA ZJEŻDŻALNIA „MIŚ”



PLAC ZABAW KARUZELA
                

Mini Zoo na odwiedzających gości czekają kózki, owieczki, bażanty, ozdobne gołębie, 
kurki i króliki. Spotkanie z nimi z pewnością wywoła uśmiech na niejednej twarzy. Dla dzieci 
będzie to wspaniała okazja do obserwowania życia zwierząt z bliska, poznania ich zwyczajów ale 
również cenna lekcja szacunku dla każdej żywej istoty.

Kule wodne w dużym basenie. 
Kule Waterball, czyli piłki wodne to wspaniała 
zabawa, uczą  koordynacji ruchu, cierpliwości i 
koncentracji. Wystarczy, że wejdziesz do środka,
wdmuchiwane jest powietrze i już możesz 
próbować chodzić po wodzie. " Próbować " to 
najlepsze słowo, ustać w środku to niewątpliwie 
trudne zadanie, a przemieszczać się jeszcze 
trudniejsze.  Korzystanie z kuli odbywa się pod 
nadzorem instruktora. 

Zapraszamy do skorzystania z pakietu atrakcyjnych cen przygotowanych specjalnie dla 
Państwa. Oferta niesamowitych wrażeń i atrakcji sportowych dostosowana według indywidualnych 
potrzeb i oczekiwań. Koszt atrakcji zgodnie z zawarta tabelą.
Dla każdego opiekuna 15 osobowej grupy, atrakcje sportowe i posiłek GRATIS!

„Poznaj Świat – Mali Odkrywcy” 
klasy 0 - III

RODZAJ  ATRACJI KOSZT

Zabawy integracyjne:  czas trwania zabawy 
około 2 godzin (możliwość wykonania przy 
grupie 20 osobowej)

 18 zł / osoba

Plac zabaw (obejmuje: dmuchaną zjeżdżalnia
„Miś”, trampolinę, plac zabaw, karuzelę, kula
wodna po 1 wejściu) czas trwania ok. 2 godz.

 25 zł / osobę



Przejażdżki na kucyku dla grupy  60 zł / godzina 1 kucyk

Przejazd wozem drabiniastym :
 „LAS” przejażdżka wozem drabiniastym

po okolicy (czas trwania ok godz.)
 9 zł / osoba

 „REJS”  przejazd wozem drabiniastym 
nad jezioro Ostrzyckie i rejs statkiem, 

 19 zł / osoba
czas trwania ok. 2 godz.

Po tak spędzonym czasie, pełnym wrażeń ruchu proponujemy uczestnikom wytchnienie na 
przerwie obiadowej. Realizacja menu przy grupie 10 osobowej zgodnie z cennikiem zawartym w 
tabeli (limit ten nie obejmuje w przypadku diety specjalnej). Można również skorzystać z deserów –
szczegóły w tabeli.

Dla dzieci przebywających na specjalnej diecie jest możliwość przygotowania posiłku 
zgodnie z wytycznymi.

Obiad - kilka wariantów do wyboru  :
 dwudaniowy: zupa + nugetsy w zestawie

(frytki lub ziemniaki, surówka), 
sok/woda;

 jednodaniowy: nugetsy w zestawie 
(frytki lub ziemniaki, surówka), sok;

 zupa 125 ml

 pizza Capriciosa (sos pomidorowy, ser, 
szynka) pizza własnego wypieku, sok / 
woda;

Desery do wyboru: 
 lody 3  gałki w wafelku
 naleśniki „Miś” (z twarożkiem, 

czekoladą lub konfiturą)
 realizacja zamówienia specjalnej diety

CENA ZA PORCJĘ:

 19 zł 

 16 zł

 5 zł

 14 zł

 7 zł
 10 zł

 cena do ustalenia.

Szczegóły oferty i rezerwacji można uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 
kom. 883-368-184 w godzinach 9.00 - 15.00 lub adresem e-mail: koszalkowo@wiezyca.pl
Grupy będą obsługiwane wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przybycia drogą
e-mailową. 

mailto:koszalkowo@wiezyca.pl


Możliwość organizacji indywidualnej imprezy integracyjnej lub okolicznościowej z 
noclegiem. U nas każdy znajdzie coś dla siebie zarówno pobyt w zaciszu pięknego krajobrazu oraz 
atrakcji sportowych. Aktualne nowości, pakiety, promocje na naszej stronie internetowej 
www.wiezyca.pl

ZAPRASZAMY !

http://www.wiezyca.pl/

