TURNUS V Ochotnica Dolna 12-25.07.2020
dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera
7-19 lat
Robotyka, klocki LEGO,
programowanie,

Zajęcia
indywidualne
i grupowe

eksperymenty elektroniczne,
zajęcia sportowe
z elementami
wschodnich sztuk walki,
warsztaty dla rodziców

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat Jurkowski*** w Ochotnicy Dolnej
w Gorcach. Pokoje 2-3-4-5 os. z łazienkami, z balkonami
i bez balkonów. W pokojach TV, dostęp do internetu.
Na obiekcie znajdują się m.in.: winda, stołówka, sauna,
jacuzzi, sala dyskotekowa oraz sala konferencyjna
z pełnym wyposażeniem audio-video. Na terenie
Ośrodka znajduje się: bacówka, boisko do koszykówki,
plac zabaw dla dzieci oraz krąg ogniskowy.

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

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

Strona internetowa ośrodka: www.jurkowski.com.pl

PROGRAM TURYSTYCZNY:











Wycieczka do Rabkolandu - Rodzinnego Parku Rozrywki i Edukacji w Rabce. Ze
wszystkich atrakcji, takich jak karuzele, rollercoastery czy łódeczki można korzystać
przez cały dzień do woli, bez żadnego limitu! W Rabkolandzie znajdziecie jednak nie
tylko urządzenia znane z najlepszych wesołych miasteczek. Podczas wizyty w parku
towarzyszyć Wam będzie ponad 250 rzeźb, często połączonych w Teatry Ruchomych
Figur, które cieszą oczy i uszy nie tylko najmłodszych. W weekendy czekają na Was
także prawdziwe przedstawienia, w tym pokazy magii!
Zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie. Przejście piesze przez Halę Majerz - wizyta
w bacówce - możliwość zakupu świeżo wyrabianych serów. Spacer na zaporę wodną
Jeziora Czorsztyńskiego.
Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim.
Szczawnica - spacer po uzdrowisku, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę
z wejściem na Szafranówkę (742 m. n.p.m.).
Rezerwat „Wąwóz Homole” - najpiękniejszy wąwóz w Pieninach z cennymi
osobliwościami przyrody ożywionej i nieożywionej.
Góra Wdżar (767 m. n.p.m.) - Kraina Śpiącego Wulkanu.
Wycieczki piesze po górach.
2 ogniska.

Wycieczki odbywają się co drugi dzień popołudniu, zamiennie z częścią zajęć
terapeutycznych (za wyjątkiem całodniowych wycieczek w weekend).
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PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Zajęcia prowadzą terapeuci z Prosoma - Terapia Zintegrowana i Sport oraz Roboteco
wspierani przez pedagoga/psychologa z ramienia B.T. TAIRON Turnusy
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 GODZIN DZIENNIE
w grupach 7-9 osobowych:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH / ZAJĘCIA ROBOTECO
z elementami PSYCHOLOGII GRUPOWEJ - 2 godz. dziennie (łącznie 20 godz. na turnusie)
.

Każde zajęcia tematyczne w formie Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) złożone są z krótkiej części teoretycznej,
jak również z części warsztatowej, na którą składają się:
.

Robotyka - podczas zajęć dzieci zbudują i zaprogramują najprawdziwsze roboty z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego Mindstorms
EV3 i komputerów. W programie przewidziane są następujące roboty: czołg strzelający do celu kulkami, robot z chwytakiem przenoszący
przedmioty, robot kobra, który będzie atakował jeżeli się do niego zbliżymy, robot skorpion i wiele innych ciekawych projektów. Oprócz
programowania robotów, będziemy mogli nimi także sterować pilotem podczas zawodów. Zajęcia zostaną uzupełnione o pracę z zestawem
edukacyjnym Lego Boost. Poznamy Robota Vernie, który potrafi się poruszać i mówić. M.T.R.4 (Multi-Tooled Rover 4) oraz Kota Frankie interaktywnego zwierzaka, który potrafi się bawić, mruczeć i wyrażać nastrój. NOWE ZESTAWY KLOCKÓW!
.

Programowanie - podczas każdych warsztatów realizowany jest określony projekt, otwierający przed dziećmi świat programowania.
Może to być wciągająca gra komputerowa, aplikacja na smartfon czy program pomagający wykonać obliczenia matematyczne.
Obecnie możemy zaprogramować praktycznie każde urządzenie elektroniczne, które nas otacza.
.

Eksperymenty elektroniczne - podczas warsztatów poznamy podstawy elektroniki z wykorzystaniem – diod, rezystorów, przełączników,
baterii. Tworzenie prostych układów elektronicznych i pomiary prądu, napięcia, oporu. Dodatkowo będziemy zajmować się alternatywnymi
źródłami energii – poznamy budowę elektrowni wiatrowej i słonecznej. Pomiary efektywności energetycznej, porównywanie różnych
alternatywnych źródeł energii. NOWOŚĆ!
.

Każde zajęcia tematyczne kończą się krótkim omówieniem (ze strony psychologa/pedagoga) funkcjonowania wszystkich
uczestników (np. wyciąganie wniosków na przyszłość, rozwiązywanie problemów bieżących, dalsza praca nad rozwijaniem
oraz doskonaleniem swoich umiejętności społecznych).

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI NAUKI I FILOZOFII WSCHODNICH SZTUK WALK
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
.

Karate, Brazilian Jiu Jutsu, podstawy KALISTENIKI (zajęć opartych na ćwiczeniach z wykorzystaniem masy własnego ciała).
Zajęcia dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Prowadzone przez dwóch trenerów (w tym posiadacza czarnego pasa
w Karate Shinkyokushin, byłego reprezentanta Polski na Mistrzostwach Europy) oraz jednego fizjoterapeutę .

ACTIVE COACH - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
.

Zajęcia stymulujące o charakterze psychoruchowym rozwijające zarówno mocne, jak i te słabsze strony dzieci - tak aby nie
zniechęcać ich do podejmowania aktywności: fizycznej, psychicznej oraz emocjonalnej. Więcej na: www.activecoach.prosoma.pl

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE dla rodziców - 10 godz. na turnusie.
.

Warsztaty odbywają się w czasie zajęć terapeutycznych dla dzieci.
WIECZORNE ZAJĘCIA JOGA I PILATES dla rodziców
.

Prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora i fizjoterapeutę.

CENA TURNUSU:

Turnus dla 32 dzieci objętych
terapią + opiekunowie

Rodzina (2 os.): 6500 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 4000 zł
Opiekun dziecka: 2500 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2300 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 3-11: 1650 zł
Dodatkowe dziecko do lat 2, bez świadczeń: 250 zł
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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