
TURNUS 4

OCHOTNICA DOLNA  09-22.07.2023
Pensjonat*** Jurkowski Wellness & Spa
WIEK W TERAPII:  LATOSÓB 8-20 TURNUS DLA  Z ZESPOŁEM ASPERGERAOSÓB

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku między 
śniadaniem a obiadem oraz między obiadem a kolacją - zamiennie, 
jednego dnia do południa, następnego po południu. Zajęcia trwają  
4 godzin dziennie, w grupach 7-9 osobowych.

Zajęcia ułożone są blokowo, jedne po drugich. Biorą w nich udział 
same dzieci. Dzieci między zajęciami przeprowadzają terapeuci. 
Rodzice/opiekunowie mają wtedy warsztaty lub czas dla siebie.

Program turystyczny realizowany jest co drugi dzień, między obiadem 
a kolacją  w czasie kiedy dana grupa nie ma zajęć. Między śniadaniem ,
a obiadem grupy, które nie mają zajęć mogą korzystać z basenu 
na terenie pensjonatu. W weekend  wycieczki całodniowe.planujemy

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.
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 Ośrodek znajduje się w najdłuższej w Polsce wsi góralskiej. Położony 30 km o Nowego Targu, 40 km od Nowego POŁOŻENIE:
Sącza, najbliższy przystanek autobusowy ok. 5 km w miejscowości Tylmanowa, najbliższy sklep spożywczy 850 m (Lewiatan). 

DOJAZD: i , na miejscu zapewniony autokar  realizacji programu turystycznegondywidualny w ramach

OŚRODEK: Zakwaterowanie w budynku głównym oraz w części nad basenem, łącznie 40 pokoi, 3 piętra, winda, jadalnia,  
basen ze strefą spa - dostępny w wyznaczonych godzinach , boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, krąg ogniskowy, 
dostęp do sieci wi-fi,  bezpłatny parking.  Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.Można skorzystać z usługi prania za opłatą.

POKOJE: standard bez balkonu: standard z balkonem: 2-5 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV; 2-4 os., łóżka pojedyncze, 
łazienka, TV, balkon; 3-5 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV, bez balkonu, pokoje znajdują się na poddaszu; economy: komfort: 
2 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV, klimatyzacja, bez balkonu, pokoje zlokalizowane są w nowej części pensjonatu; 
apartament: 3-4 os., łoże małżeńskie i rozkładana kanapa, łazienka, TV, balkon



WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszym świadczeniem 
na turnusie będzie obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość stosowania diet za dodatkową opłatą: bezmlecznej, 
bezcukrowej, bezglutenowej, wegetariańskiej. Ośrodek nie prowadzi indywidualnego żywienia.

PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY: całodniowa wycieczka do Krakowa - zwiedzanie Starego Miasta 
z przewodnikiem, czas wolny na Rynku, rejs statkiem ruin zamku w Czorsztynie spływ  po Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzanie , 
pontonami Szczawnica Pienińskim Przełomem Dunajca,  - spacer po uzdrowisku, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę, 
rezerwat „Wąwóz Homole” Kraina Śpiącego Wulkanu wycieczka/atrakcja , Góra Wdżar - , wycieczka piesza po górach, 
niespodzianka dla rodziców i rodzeństwa, 2 ogniska w formie kolacji grillowych, dyskoteka.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

WARSZTATY KULINARNE Z TRENINGIEM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 2 godz. dziennie (łącznie 20 na turnusie)

Warsztaty odbywają się w profesjonalnie wyposażonej kuchni. Dzieci pracują w grupach, pod bacznym okiem prowadzących, 
tworząc różnego typu dania. Doskonalą swoje umiejętności, poszerzają wiedzę z technik kulinarnych, zaczynają kreatywnie 
pracować w kuchni a przede wszystkim rozwijają pasję do gotowania. Warsztaty mają także charakter edukacyjny, uczą 
zdrowego stylu życia. Na zakończenie części zajęć przewidziana jest mała degustacja sporządzonych dań.

Każde zajęcia tematyczne w formie Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) złożone są z krótkiej części teoretycznej, 
jak również z części warsztatowej. Zajęcia kończą się 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 - ACTIVE COACH (SensoKid) 2 godz. dziennie (łącznie 20 na turnusie)

Zajęcia ruchowe, opierające się na aktywności fizycznej łączącej wiele dyscyplin tj. Karate, Brazilian Jiu Jutsu, zapasy, gry 
i zabawy, Integrację Sensoryczną oraz elementy terapii pedagogiczno-psychologicznej. Zajęcia dostosowane będą do wieku 
i możliwości uczestników. Prowadzone przez kilku trenerów:
- fizjoterapeutę - terapeutę Integracji Sensorycznej, 
- trenera lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych, metodyka nauczania ruchu,
- instruktora sztuk walki, posiadacza czarnego pasa w Karate Shinkyokushin.

WARSZTATY DLA RODZICÓW 5 spotkań po 1 godz. (łącznie 5 godz. na turnusie)

CENA:

Rodzina (2 os.): , w tym:10900 zł
 Dziecko objęte terapią: 0 zł695
 Opiekun dziecka: 0 zł395
Dodatkowa osoba w wieku  lat: od 12 3950 zł
Dodatkowe dziecko w wieku -1 : 3 1 2650 zł

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard .bez balkonu

Pokój standard  -  1 0 zł/os./turnusz balkonem dopłata 5
Pokój economy - rabat 1 0 zł/os./turnus5
Pokój komfort bez balkonu - dopłata 0 zł/os./turnus25
Apartament - dopłata 3 0 zł/os./turnus5

Dodatkowe dziecko do lat , bez świadczeń: 2 200 zł

Dopłata do diety bezcukrowej: 0 zł /os./turnus15
Dopłata do diety bezmlecznej: 0 zł /os./turnus15

Dopłata do diety bezglutenowej:  zł /os./turnus350
Dieta wegetariańska: bez opłat

Cena zawiera:
noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, realizację 
programu terapeutycznego i turystyczno-rekreacyjnego, 
ubezpieczenie NNW, opiekę kierownika, możliwość 
konsultacji z pielęgniarką, wstęp na basen w 
wyznaczonych godzinach (godzina dziennie, w 
pozostałych godzinach wstęp płatny z rabatem 10%), 
wymianę ręczników 3x na turnusie, wymianę pościeli 1x 
w trakcie turnusu, sprzątanie pokoi co drugi dzień, 
dostęp do lodówki i czajnika znajdujących się na 
korytarzu, bezpłatny parking.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z turnusu - szczegóły w iurze.b

NOWOŚĆ! WARSZTATY KULINARNE!
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