TURNUS VII Krynica-Zdrój 18-31.07.2020
dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
12-30 lat
Turnus dla dzieci
najstarszych oraz
osób dorosłych,
nowy program
terapeutyczny

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowy Hajduczek w Krynicy-Zdrój.
Położony na zboczu Góry Parkowej. Dysponuje
120 miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 3 osobowych
oraz w pokojach studio. Każdy pokój posiada łazienkę,
tv, radio, czajnik oraz balkon. Budynek ma 7 pięter
oraz dwie windy. W całym budynku jest dostępny
bezpłatny bezprzewodowy Internet. Oddalony
jest od centrum miasta ok. 900m. Parking publiczny
dostępny przy ośrodku.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie, pierwszym świadczeniem będzie
obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiady
i kolacje podawane do stolika. Możliwość
stosowania diet: bezmlecznej, bezcukrowej,
bezglutenowej.
Ośrodek nie prowadzi indywidualnego żywienia.

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

Strona internetowa ośrodka: www.hajduczek.com.pl

PROGRAM TURYSTYCZNY:













Wycieczka autokarowa na Słowację: Jaskinia Bielańska - zwiedzanie największej w
Tatrach udostępnionej jaskini, Szczyrbskie Pleso - spacer nad jeziorem
polodowcowym położonym w Tatrach Wysokich, Kieżmark - spacer po zabytkowym
mieście Słowacji wschodniej, pełnym legend i uroku centrum życia kulturalnego
Spiszu.
Wjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką (1114 m. n.p.m.). Przejście piesze
do Krynicy.
Wieża widokowa w koronach drzew na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena
(896 m. n.p.m.). Wjazd koleją krzesełkową.
Spływ pontonami doliną Popradu.
Wycieczka autokarowa do Bardejova (Słowacja) - spacer po mieście wpisanym na
listę UNESCO.
Ogrody Zmysłów w Muszynie.
Zwiedzanie Krynicy z przewodnikiem.
Wycieczka na Górę Parkową.
Wycieczka/atrakcja niespodzianka dla rodziców i rodzeństwa (w czasie zajęć
terapeutycznych).
Wycieczki górskie po okolicy.
2 ogniska na terenie ośrodka.
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PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:

NOWY PROGRAM ZAJĘĆ!

Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci z całego kraju, tzw. „grupa ogólnopolska”
Zajęcia w wymiarze 4 GODZIN DZIENNIE (9.00-13.00) co drugi dzień (łącznie 20h na turnusie),
zamiennie z wyjściami na basen:
ZAJĘCIA RUCHOWE (grupy 4 os.) 1 godz. x 5 dni (łącznie 5h na turnusie)
Obejmować będą ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające, poprawiające sprawność motoryki
dużej, ćwiczenia motoryki małej, gry i zabawy zespołowe, zajęcia nordic walking, jazdę na rowerze,
zajęcia relaksacyjne - rodzaj zajęć dostosowany do indywidualnych możliwości uczestników.
RĘKODZIELNICTWO (grupy 8 os.) 2 godz. x 2 dni (łącznie 4h na turnusie)
Celem zajęć będzie zdobycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym w zakresie prostych
napraw majsterkowania, obsługi elektronarzędzi (zachowując zasady bezpieczeństwa)
oraz zawodowym. Ponadto uczestnicy nauczą się jak oszczędnie korzystać z dostępnych
materiałów, poznają nowe sposoby pracy z obróbką i zdobieniem drewna oraz majsterkowaniem
i prostymi naprawami.
ZAJĘCIA SENSOPSYCHOMOTORYKI Z GRUPOWĄ DOGOTERAPIĄ
(grupy 4 os.) 1 godz. x 5 dni (łącznie 5h na turnusie)
Celem zajęć będzie stymulacja funkcji dotykowych, ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
praca z emocjami, niwelowanie zachowań niepożądanych.
ZAJĘCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO „JESTEŚMY SAMODZIELNI W DOMU”
( grupy 8 os) 2 godz. x 3 dni (łącznie 6 godz. na turnusie)
Celem zajęć będzie usamodzielnianie w zakresie wykonywania czynności życia codziennego,
w tym: gotowania, sprzątania, prasowania.
BASEN (dla całych rodzin)
1 godz. x 5 dni (łącznie 5 godz. na turnusie).

BEZ PRZERW MIĘDZY ZAJĘCIAMI!

Turnus dla 32 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6500 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 4000 zł
Opiekun dziecka: 2500 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 14 lat: 2300 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 7-13 lat: 1850 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 3-6 lat: 1650 zł
Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis
Dopłata do diety bezcukrowej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 200 zł /os./turnus
.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z turnusu.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
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