OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WIOSNA

LATO

JESIEŃ

KLASA IV-VI
„Poznaj Świat – Odkryj Swoje Pasje i Zainteresowania”
SZANOWNA DYREKCJO !
NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY !
SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE !
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty, a zapewniamy, że czas spędzony w
„KOSZAŁKOWIE” nie będzie straconym i niejednokrotnie Państwo ze swoimi podopiecznymi do
nas wrócicie. Pragniemy zainteresować Państwa ofertą dodatkowych zajęć ruchowych dla dzieci w
klasach IV-VI. 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 młodzież otrzymuje wiedzę i zajęcia ruchowe. Mają one szczególny wpływ na
integralny rozwój młodzieży, ich zainteresowań i umiejętności. Zapewnimy podopiecznym 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 6 godzin.
Minimalna liczba uczestników, czas trwania wybranych zajęć oraz ich koszt w załączonej tabeli.
OTO NASZE PROPOZYCJE:
Dziewczęta i chłopcy mają różne zainteresowania, dlatego nasza propozycja będzie
skierowana zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. Każdy znajdzie coś dla siebie.

1. Dla dziewcząt i chłopców do wyboru maksymalnie dwie opcje tzn w jednym czasie dwie grupy
mogą mogą uczestniczyć w różnych warsztatach:


Warsztaty malowania na szkle: uczestnicy poznają technikę malowania na szklanych
przedmiotach poprzez odrysowanie wcześniej różnorodnych konturów;



Warsztaty z wyrobu biżuterii: uczestnicy nauczą się wyrabiania biżuterii (kolczyki,
naszyjniki, korale, itp.) poprzez łączenie ze sobą pojedynczych elementów. Zrobioną
biżuterię zabierają na pamiątkę do domu;



Warsztaty malowania na tkaninach: uczestnicy zaprojektują własne wzory, które za
pomocą specjalnych farb przeniosą na koszulkę, torbę czy poszewkę na poduszkę;



Przygoda wojskowa: po otrzymaniu munduru, uczestnicy przejdą podstawowe szkolenie
wojskowe, wcielą się w żołnierzy, następnie otrzymają tajne rozkazy do wykonania. Ciekawe
czy uda się je wykonać?



Strzelnica sportowa : uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności strzeleckie. Podczas zajęć
przekonają się, że nie łatwo obsługiwać się z min. replikę broni M16 paintball, łukiem
sportowym, wiatrówką Co2.

2. Zajęcia dla całej grupy:


Gry i zabawy integracyjne: wiemy, że nie łatwo nawiązać współpracę lub znajomość.
Jednak mamy na to specjalny scenariusz, który przyczyni się do niezapomnianej zabawy i
poprawienia relacji między uczestnikami;

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.

Po obiedzie zapraszamy na kolejną dawkę wrażeń z udziałem:
kula ZORB: Zabawa polega na staczaniu się ze
zbocza w dużej, dmuchanej, przezroczystej kuli.
Kula Zorb jest odporna na uszkodzenia,
bezpieczna i daje dużo niezapomnianych
wrażeń. Korzystanie z kuli odbywa się pod
nadzorem instruktora

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.
trójkołowce górskie: Zabawa polega na
wyścigach pojazdami terenowymi
przystosowanymi do zjeżdżania z górek.
Trójkołowiec służy do jazdy po powierzchni
trawiastej lub innej odpowiednio przystosowanej
i jest zdolny do pokonywania nierówności
terenowych. Korzystanie z trójkołowców
również odbywa się pod nadzorem instruktora.

mountainboard: Ta letnia alternatywa
snowboardu, wspaniała okazja aby osoby, które
nie miały z tym sportem styczności mogły
nauczyć się jeździć. Wystarczy krótki instruktaż,
aby móc samodzielnie zjeżdżać ze stoku.

Po całym seansie wiedzy i aktywności sportowej
wszystkich uczestników zabawy zapraszamy na
przejazd wozem drabiniastym nad jezioro. Tam
czeka na nich super atrakcja w postaci podróży
statkiem po jeziorze Ostrzyckim oraz rozgrywek
na mini polu golfowym.

„Poznaj Świat – Odkryj Swoje Pasje i Zainteresowania”
klasa IV - VI
Zapraszamy do skorzystania z pakietu atrakcyjnych cen przygotowanych specjalnie dla Państwa.
RODZAJ ATRACJI

KOSZT



Warsztaty malowania na szkle: czas trwania około 2 godzin
(możliwość wykonania przy grupie 10 osobowej);



23 zł / osoba



Warsztaty malowania na tkaninach: czas trwania około 2 godzin
(możliwość wykonania przy grupie 10 osobowej);



23 zł / osoba



Warsztaty decoupage:czas trwania około 2 godziny (możliwość
wykonania przy grupie 10 osobowej);



28 zł / osoba



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



18 zł / osoba



18 zł / osoba

Strzelnica sportowa: czas trwania zabawy około 2 godz.
(możliwość wykonania przy grupie min. 20 osobowej)



20 zł / osoba

Jazda konna, oprowadzanie (do dyspozycji jeden koń dla grupy)



60 zł za godz

Kule wodne 1 wejście na 10 min



10 zł / osoba

Trójkołowce górskie 3 wjazdy (min. 10 osób)



12 zł/ osoba

Przejazd wozem drabiniastym na mini pole golfowe i rejs statkiem po
jez. Ostrzyckim ( grupa min. 20 osobowa) czas trwania 2,5 godz.



27 zł / osoba

Przejazd wozem drabiniastym do parku linowego wraz z wejściem do
parku linowego ( grupa min. 20 osobowa) czas trwania 2,5 godz.



25zł / osoba



Przygoda wojskowa: czas trwania zabawy około 2 godzin
(możliwość wykonania przy grupie min 20 osobowej);



dla osób o wzroście od 150 cm

WYŻYWIENIE– kilka propozycji do wyboru:
obiad dwudaniowy: zupa + kotlet drobiowy w zestawie
z frytkami i marchewką, sok owocowy i woda


CENA ZA PORCJĘ:


19 zł



obiad jednodaniowy: kotlet drobiowy w zestawie z frytkami i
marchewką, sok owocowy i woda,



16zł



zupa 250 ml



8 zł



naleśniki z pysznym nadzieniem



10 zł



pizza do wyboru Capriciosa, Hawajska, Kukuryku, Serowa (pizza
własnego wypieku), sok/woda;



14 zł

Desery do wyboru:

puchar lodowy

naleśniki z pysznym nadzieniem




10 zł
10 zł

Dla każdego opiekuna 15 osobowej grupy, atrakcje sportowe i posiłek GRATIS!
Szczegóły oferty i rezerwacji można uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu kom. 883368-184 w godzinach 9.00 - 15.00 lub adresem e-mail: koszalkowo@wiezyca.pl
Grupy będą obsługiwane wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przybycia drogą
e-mailową.
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 !

