TURNUS VII
10-20 lat

Korbielów 21.07-03.08.2019
dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

Turnus
z bogatym
programem
turystycznym
i zajęciami
warsztatowymi
WYŻYWIENIE:

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Harnaś w Korbielowie w Beskidzie Żywieckim.
Pokoje 2-3-4 os. złazienkami. Wszystkie pokoje posiadają
balkony. W pokojach TV, dostęp do internetu. Na
obiekcie znajdują się stołówka, niewielki basen, sauna,
jacuzzi, sala dyskotekowa oraz sala konferencyjna z
pełnym wyposażeniem audio-video. Na terenie Ośrodka
znajduje się: wiata ogniskowa, boiska do koszykówki,
siatkówki i piłki nożnej.

3 posiłki dziennie, pierwszym świadczeniem będzie
obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
Wszystkie posiłki w formie szwedzkiego stołu.
Możliwość stosowania diet: bezmlecznej,
bezcukrowej, bezglutenowej.
Ośrodeknie prowadzi indywidualnego żywienia.

Strona internetowa ośrodka: www.gorzelanny.pl/hotel-harnas

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

PROGRAM TURYSTYCZNY:
l
l

l
l
l

l
l
l
l
l

Wycieczka autokarowa do Inwałdu - wizyta w Parku Miniatur oraz Parku
Rozrywki Dinolandia.
Wycieczka piesza na Pilsko (1557 m n.p.m.) - drugi co do wysokości szczyt w całych
Beskidach. W drodze na szczyt odpoczynek w schronisku na Hali Miziowej. Jest to
najwyżej położone schronisko w polskich Beskidach (1330 m n.p.m.).
Muzeum Browaru w Żywcu - jedna z największych i najnowocześniejszych placówek
tego typu w Polsce.
Rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim.
Wjazd kolejką linowo-terenową na Górę Żar 761 m. n.p.m.- szczyt w Beskidzie
Małym. Ze szczytu piękna panorama okolicy oraz zbiornik wodny Elektrowni
Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Na górze tor saneczkowy oraz punkty z
gastronomią. Niesamowitą atrakcją są tutaj paralotniarze, którzy licznie startują ze
zboczy.
Zwiedzanie Żywca z przewodnikiem.
Wycieczka/atrakcja TYLKO DLA RODZICÓW (dzieci zostają w ośrodku pod
opieką terapeutów).
Gry i zabawy na terenie Ośrodka.
Wycieczki piesze po okolicy.
2 ogniska na terenie Ośrodka.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci z całego kraju, tzw. „grupa ogólnopolska”
Zajęcia w wymiarze 5 GODZIN DZIENNIE (8.30-13.30) co drugi dzień, zamiennie
z wyjazdami na basen i 1 godziną zajęć grupowych z rodzicami na początek dnia:
GRUPOWE ZABAWY I GRY TERAPEUTYCZNE NA POCZĄTEK DNIA (z rodzicami)
Celem tych zajęć będzie ustalenie struktury czasu na dany dzień oraz nauka nawiązywania
prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. W zależności od potrzeb uczestników
uwzględnione w nich zostaną: gry i zabawy sportowe, elementy TUS i terapii psychologicznej.
WARSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE, na które składają się:
- WARSZTAT INSTRUMENTALNO-WOKALNY (2 spotkania na turnusie)
Nakierowany na prezentację różnorodnych popularnych instrumentów, zapoznanie uczestników
ze specyfiką i charakterystyką gry oraz wspólnym przygotowaniem, zrealizowaniem i nagraniem
dźwięku i obrazu do utworu muzycznego w nastroju „hymnu spotkania”.
- WARSZTAT TANECZNO-ANIMACYJNY (2 spotkania na turnusie)
Uczestnicy spróbują swoich sił w zabawach i animacjach tanecznych, jak również w nauczeniu się
układu spójnego z utworem przewodnim.
GRUPOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
GRUPOWE ZAJĘCIA SPORTOWO-RUCHOWE, w tym GRY ZESPOŁOWE
TERAPIA MOWY z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
(zajęcia indywidualne lub grupy 2 os.)
ZAJĘCIA Z ZAKRESU STYMULACJI SENSORYCZNEJ (grupy 2 os.)
WYJAZDY NA BASEN DO ŻYWCA (dla całych rodzin)
1 godz. x 5 dni (łącznie 5 godz. na turnusie).

Turnus dla 32 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 5950 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 3750 zł
Opiekun dziecka: 2200 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2000 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11: 1550 zł
Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis
Dopłata do diety bezcukrowej: 100 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 100 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 150 zł /os./turnus
.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z turnusu.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

