Travel Shop

„KOLONIA W RADOWIE MAŁYM 2018 - ZIELONO MI, KLUB GRODNIKA”
Radowo Małe
Atrakcje: opieka nad zwierzątkami, sadzenie i pielenie roślinek, zabawy plebejskie, warsztaty plastyczne
ilość dni: 7/10 dni
wiek: 6-8 / 9-11
kierunek: Wysoczyzna Łobeska
cena od: 1

099 PLN

Program
MIEJSCE:
Radowo Małe to malowniczo położone na Wysoczyźnie Łobeskiej, idealne dla Maluchów miejsce, ponieważ czas płynie tu
zupełnie inaczej. Gospodarstwo jest usytuowane w urozmaiconym terenie morenowym , tzw. „małe Bieszczady”, wśród lasów, łąk
i jezior, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody i terenów lęgowych żurawi. Tereny wokół gospodarstwa porozcinane są doliną Regi i
jej dopływów. To malownicze miejsce powoli dzieciom na bezpieczny i beztroski wypoczynek od zgiełku miejskiej codzienności.
KOLONIE DLA NAJMŁODSZYCH - PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1: Zbiórka. Przejazd do miejsca realizacji imprezy. Obiad. Zakwaterowanie, podział na grupy. Ciepła kolacja. Wieczór
integracyjny. Dzień 2-6*/9: Realizacja programu pobytu. Dzień 7*/10: Śniadanie. Pakowanie. Wykwaterowanie. Obiad. Wyjazd z
miejsca realizacji imprezy. Przejazd do miejsca zbiórki. Pożegnanie z opiekunem. Zakończenie imprezy.
PROGRAM - ZIELONO MI – KLUB OGRODNIKA:
OPIEKA NAD KRÓLICZKAMI - każdy uczestnik będzie sprawował codzienną opiekę
nad powierzonym mu na okres całego pobytu króliczkiem: karmienie, pojenie(UWAGA: króliki przebywają w klatce i nie służą do
zabawy dla dzieci)
ROZPOZNAWANIE ODGŁOSÓW ZWIERZĄT – jak mówi kogut, a jak krzyczy świnka?
Czy wiem, kiedy odzywa się jeleń na rykowisku?
PRZYGOTOWANIE WŁASNEGO ZAGONKA POD UPRAWĘ - w rękawiczkach, przy
pomocy drobnych narzędzi ogrodniczych,
ZABAWY PLEBEJSKIE: skakanie na sianie, gra w sznura, skoki w workach, gra w palanta
SADZENIE I PIELENIE ROŚLIN – wspólnie posadzimy rzodkiewkę, koperek, sałatę,
marchewka, pietruszka,
PRZYGOTOWYWANIE PROSTYCH PRZEKĄSEK z wyhodowanych zbiorów,
TWORZYMY WŁASNE ZDROWE NAPOJE: woda z miętą i cytrynką, jednodniowy sok
marchewkowy i buraczkowy,
BUMPER BALL – zespołowe rozgrywki piłki nożnej w dmuchanych kulach. Dużo emocji, śmiechu oraz sportu. Idealna rozrywka
na rozładowanie emocji każdego malucha :)
QR BIEG – zespołowa zabawa terenowa z odczytywaniem kodów QR i rozwiązywaniem zagadek,
OLIMPIADA MALUCHA NA WESOŁO: wyścigi skoków w workach XXL, nauka chodzenia na szczudłach, zawody biegowe w
wieloosobowych nartach, przechodzenie pod sznurem, skakanie przez gumę. Nie obędzie się oczywiście bez rzutu kaloszem w
dal :)
WYRÓB TRAVELSHOP'OWYCH PINSÓW – PRZYPINEK,
PEJZAŻE PRZESTRZENNE – dzieci tworzą farbami do malowania palcami ogromny przestrzenny pejzaż na folii zawieszonej
między drzewami, na zielonej trawce,
BIEG RODZINEK – zespołowa zabawa ruchowa przysparzająca mnóstwo śmiechu,
ROZPOZNAJ EMOCJE: pogadanka i gra dotycząca umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji przez dzieci –
niekoniecznie wprost...
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CO? GDZIE? - gra terenowa pobudzająca percepcję wzrokową uczestników oraz orientację w terenie
WYRÓB ZAWIESZEK Z MASY PORCELANOWEJ,
PISANIE PIÓREM WIECZNYM listu do Ukochanych Rodziców,
WARSZTATY ODLEWÓW GIPSOWYCH – każdy zabierze swoja małą rzeźbę do domu,
WARSZTATY KULINARNE – 'namalujemy' produktami spożywczymi pejzaż na maluszkowej pizzy, wypieczemy i spałaszujemy
„paluchy Travel Shop'owej wiedźmy”,
WARSZTATY TWORZENIA Z FILCU – każdy zabierze swoje małe rękodzieło do domu,
ZABAWY PLEBEJSKIE: skakanie na sianie, gra w sznura, skoki w workach, gra w
palanta,
OBCOWANIE ZE ZWIERZĄTKAMI: kotkami, pieskami, kucykami i konikami,
KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZĄ, UŚMIECHNIĘTĄ KANAPKĘ
GRA „CO? I JAK?”- poruszymy zmysły węchu, smaku, dotyku, wzroku,
OD ZIARENKA DO BOCHENKA– wypiekanie babeczek,
OPOWIEŚCI O MARZENIACH: kim chcielibyśmy zostać w przyszłości, co dobrego
chcielibyśmy zrobić, aby zmienić świat. Omówimy znaczenie słów: światło (Czy to coś,
co chowa się lodówce?), miłość, przyjaźń, dzieciństwo, dbałość, wrażliwość itp. ,
ZABAWY INTEGRACYJNE Z CHUSTĄ KLANZY,
OGNISKO Z KIEŁBASKAMI,
ULUBIONE KĄPIELE W BASENIE OGRODOWYM,
BITWA WODNIACKO-BALONOWA,
CHRZEST MŁODEGO KOLONISTY – powieziemy Was na taczce, pokonacie tor
przeszkód, skonsumujecie niesmaczną kanapkę,
PAMIĄTKA – gadżety Travel Shop wraz z internetowym dostępem do zdjęć z obozu :)

ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
Wycieczka do w ogrodów zmysłów: Hortulus i Spectabilis. W Ogrodach Tematycznych, powierzchni 5,5 ha, znajduje się blisko 30
różnych ogrodów o różnej stylistyce: ogrody inspirowane naturalnym krajobrazem (skalne, leśne, wodne), kulturą różnych
narodów (japoński, francuski) oraz oryginalne ogrody zmysłów w stylu angielskim. Znajdują się tu autorskie ogrody, które
połączone są w grupy: woń, aromat, zapach; barwa, światło, cień oraz szum, szelest, cisza i dźwięk. Ogrody Hortulus Spectabilis
z największym na świecie labiryntem grabowym. W sercu labiryntu znajduje się blisko 20-metrowa wieża widokowa, z której
rozpościera się widok na całą okolicę oraz ogrody m.in. Kamienny Krąg, Kalendarz Celtycki, rabaty bylinowe, rosaria i partery
bukszpanowe. + 90 PLN/os.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie:

Mieszkamy w nagradzanym za ekologiczne działanie Gospodarstwie Agroturystycznym ŻURAWI KRZYK. Dzieci
zajmować będą budynek murowany. Przytulne, kameralne pokoje 2-4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, dużą
szafą ubraniową, stolikiem i krzesełkami. Na terenie obiektu znajdują się rowery, boisko do siatkówki/badmintona, dart,
tenis stołowy, zadaszone miejsce na ognisko, staw z pomostem, drewniany plac zabaw dla dzieci, basen letni. W
gospodarstwie mieszkają zwierzęta domowe: kotki, pieski i koniki. Do gospodarstwa należy prywatny las i duża łąka.
Wyżywienie:

Wyżywienie: smaczne jedzonko czekać będzie cztery razy dziennie na Państwa pociechy. Menu jest przygotowywane
w oparciu o konsultacje Miłych Gospodarzy z naszym Biurem. Szczegółowe menu zostanie Państwu udostępnione
przed rozpoczęciem turnusu w Strefie dla Rodziców. Z uwagi na spodziewaną wysoką temperaturę powietrza, w trakcie
pobytu Dzieci na kolonii, przez cały dzień dostępny będzie naturalny sok z wodą lub woda. Pierwszym posiłkiem jest
obiad w dniu przyjazdu, ostatnim obiad w dniu wyjazdu.
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Dojazd
Bydgoszcz

200.00 PLN

Dojazd własny

Katowice

190.00 PLN

Koszalin

Poznań

130.00 PLN

Szczecin

Wrocław

160.00 PLN

Łódź Kaliska

0.00 PLN

Gdańsk

180.00 PLN

Gorzów Wlk

120.00 PLN

150.00 PLN

Kraków

200.00 PLN

Leszno

150.00 PLN

250.00 PLN

Warszawa

200.00 PLN

0.00 PLN

Toruń

200.00 PLN

Dopłaty w nawiasach to koszty transportu w obie strony z wymienionych miast Polski w PLN. Przejazd z wymienionych miast
realizowany jest PKP lub/i autokarem. Szczegóły dotyczące miejsca zbiórki, godziny wyjazdu oraz pozostałe informacje
wyjazdowe zostaną przedstawione najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Uwaga! Przebieg tras oraz środek
transportu na terenie kraju może być inny niż przewidziany ofertą (np. zamiast pociągu może być mikrobus, samochód).
Transport dzieci i młodzieży na kolonie i obozy realizowany jest pod opieką wychowawców, konwojenta lub kierowcy. Wyjazdy z
Polski południowej mogą odbywać się jeden dzień wcześniej.

Ceny, terminy i informacje
Terminy i ceny:
Cena zawiera:
Transport autokarowy ze Szczecina, 6* lub 9 noclegów, pełne wyżywienie, realizację wybranego programu pobytu,
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ubezpieczenie NNW, gadżety pamiątkowe, dostęp do pakietu zdjęć z obozu.
Cena nie zawiera:
Ewentualnych dopłat transportowych oraz atrakcji fakultatywnych.
Atrakcje fakultatywne:

90 PLN

1 WYCIECZKA DO OGRODÓW ZMYSŁÓW

Co zabrać:
Prosimy o zabranie ze sobą ważnej legitymacji szkolnej (na wyjazd z miast innych aniżeli Szczecin, Gorzów, Koszalin) i
wypełnionej karty uczestnika kolonii, ankiety rodziców, oświadczenia jazdy konnej (w przypadku koloni konnej lub wykupionych
jazd fakultatywnych), oświadczenia survival (w przypadku koloni survivalowej). W bagażu Maluchów nie powinno zabraknąć
również: miękkiego obuwia (typu: tenisówki, adidasy, sandały), klapek lub kapci, kaloszy (bo słota nam nie straszna), kurtki
przeciwdeszczowej, 7/10 par majtek, 7/10 par skarpet + 1 grube skarpety, 2 par spodni długich, 1 pary spodni 3/4, 1 pary spodni
dresowych, 3 par krótkich spodenek, 5 koszulek z krótkim rękawem/ ewentualnie na ramiączkach, 5 bluzek z długim rękawem, 2
bluz dresowych, stroju kąpielowego lub kąpielówek, ręczników: 2 dużych, 1 małego, szczoteczki i pasty do zębów, mydła w
kostce lub płynu pod prysznic, gąbki do mycia, szamponu, grzebienia/szczotki do włosów, kremu z filtrem do opalania min. SPF
20, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, bidonika na picie (naturalny, lekko słodki sok z wodą), latarki, małego
plecaczka na drobiazgi oraz ulubionej maskotki (choć mamy kilka „dyżurnych” w ośrodku). Prosimy o przygotowanie podpisanej
imieniem i nazwiskiem listy rzeczy dziecka oraz o spakowanie jej na samym wierzchu torby. Każda część bagażu powinna być
podpisana.
Zalecane kieszonkowe maksimum 20-30 PLN (na lody itp.).
Przebieg kolonii ma na celu rozwój Państwa Pociech poprzez zabawę. W trakcie zajęć kształcimy zdolności interpersonalne
(pracy w grupie), motoryczne, twórcze, dajemy impulsy pobudzające wyobraźnię i rozwijamy umiejętności artystyczne. Pobyt na
obozie uczy Dzieci samodzielności i współpracy z innymi.
O każdej porze dnia dzieci mają dostęp do napoju, a na życzenie również do kanapek. Każdy rodzic powinien wypełnić Ankietę
Rodziców Malucha (otrzymają ją Państwo mailem wraz z dokumentami zawarcia umowy) i przesłać ja zwrotnie mailem do 7 dni
po zawarciu umowy.
Diety możliwe do realizacji podczas kolonii: bezglutenowa, wegetariańska, bez laktozy i cukrzycowa. O dietach należy
poinformować organizatora przed zawarciem umowy zakupu kolonii. Inne diety po ustaleniu i zapisaniu w umowie, za dodatkową
opłatą.
UWAGI:
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i po konsultacji z
uczestnikami. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry.
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