TURNUS IV
9-19 lat

Wisła 07-20.07.2019
dla dzieci z autyzmem
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

6 godzin
Zajęcia
zajęć
dziennie
indywidualne
dla
dzieci
i grupowe
(60
godzin
na turnusie)

Robotyka, klocki LEGO,
programowanie,
eksperymenty chemiczne,
zajęcia sportowe
z elementami
wschodnich sztuk walki,
warsztaty dla rodziców

ZAKWATEROWANIE:
Hotel*** Pod Jedlami w Wiśle w Beskidzie Śląskim.
Pokoje 2-3-4 os. z łazienkami. W pokojach TV, radio,
dostęp do internetu. Hotel położony w odległości 1000m
od centrum. Na obiekcie znajdują się: restauracja, pokój
zabaw dla dzieci, plac zabaw, winda.
WAŻNE: pokoje otwierane są na kartymagnetyczne.
Strona internetowa hotelu: www.podjedlami.pl

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

DOJAZD NA TURNUS:

PROGRAM TURYSTYCZNY:
WYCIECZKI DLA RODZICÓW I OSÓB DODATKOWYCH:
l
l
l
l
l
l
l
l

Muzeum Browaru w Żywcu - jedna z największych i najnowocześniejszych
placówek tego typu w Polsce.
Mała Pętla Beskidzka: Koniaków (Muzeum Koronek), Jaworzynka (spacer na
punkt styku trzech granic: Polski,Czech i Słowacji) , Istebna (Chata Kawuloka).
Czantoria 885 m n.p.m. - wjazd wyciągiem i przejście piesze na szczyt..
Wycieczka autokarowa do Cieszyna - jednego z najstarszych miast w Polsce.
”Kulig” malowniczą doliną Białej Wisełki zakończony ogniskiem z kiełbaskami w
chacie góralskiej.
Wisła - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Galeria Trofea Sportowe Adama
Małysza.
Atrakcja NIESPODZIANKA.
Wycieczki piesze po górach.
WYCIECZKI DLA WSZYSTKICH (w weekend):

Wycieczka autokarowa do Inwałdu - wizyta w Parku Miniatur oraz Parku
Rozrywki Dinolandia.
l Wycieczka autokarowa na Morawy (Republika Czeska): Sztramberk –
zwiedzanie malowniczego zabytkowego miasteczka, panorama widokowa ze
średniowiecznej wieży zamkowej; Koprzywnica - zwiedzanie muzeum starych
samochodów Tatra.
l

indywidualny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Turnus terapeutyczny dla dzieci autystycznych, upośledzonych w stopniu umiarkowanym.
Zakres proponowanych zajęć w trakcie turnusu, dla dzieci objętych terapią:
.

• Zajęcia poranne - zajęcia będą prowadzone w grupach proponujących różne aktywności. Celem tych zajęć
będzie ustalenie struktury czasu na dany dzień, nauka nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami
i dorosłymi, przestrzeganie zasad społecznych, gry, zabawa z ruchem, muzyką, elementy wyciszenia i relaksu.
Możliwość uczestnictwa rodziców w części zajęć porannych.
.

• Nordic walking - zajęcia mają na celu naukę marszu bez kijków (koordynacja ruchowa i marszowa), nauka marszu
z kijkami w wersji uproszczonej i pełnej, marsz w terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, marsz uspokajający,
ćwiczenia oddechowe i rozciągające.
.

• Zajęcia sportowe - na zajęciach prowadzona będzie gimnastyka, gry i zabawy zespołowe z elementami
psychomotoryki, programu percepcyjno-motorycznego „Ruch dla uczenia się”, ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
integracja bilateralna, integracja sensoryczna. Zajęcia poprawiają ogólną kondycje organizmu, uczą zdrowej rywalizacji
oraz radzenia sobie z porażką.
.

• Logorytmika - to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną. Są to zajęcia polegające na stymulowaniu ruchowym,
słuchowym i słownym. Wpływają na rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Celem logorytmiki jest
usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci wyrabiają
szybką reakcję na bodziec dźwiękowy, wzrokowy lub ruchowy. Wzrasta świadomość własnego ciała i sprawczość.
Zajęcia aktywują dzieci do rytmicznego poruszania się, rozwija się umiejętność sprawnego wykonywania ruchów
z zakresu motoryki dużej i małej. Logorytmika ma wpływ na wzmocnienie mięśni, wzbogacenie słownika biernego
i czynnego oraz stymulowanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
.

• Arteterapia - terapia przez sztukę ma na celu pobudzenie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań, rozwijanie sprawności manualnej, relaksację, odreagowywanie i wyciszenie wewnętrznych napięć,
niepowodzeń, frustracji, agresji.
Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem i zespołem
Aspergera. Są to czynni zawodowo nauczyciele, terapeuci, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji
sensorycznej, neurologopeda, trener nordic walking, ratownik wodny, instruktor pływania,
gimnastyki oraz masażysta.
Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku przez 6 godz. dziennie.

Turnus dla 28 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6500 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 4200 zł
Opiekun dziecka: 2300 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2100 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11: 1650 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11, bez własnego łóżka: 1350 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.

