Letni obóz terapeutyczny
Krasnobród 28.07-03.08.2019
10-17 lat
dla dzieci i młodzieży z ZA i HFA
Obóz dla dzieci
bez opiekunów

Liczba miejsc: 24
Zapraszamy do udziału w wyjątkowej kolonii w malowniczo położonym ośrodku Pszczeliniec w Krasnobrodzie. Małe grupy kolonijne
oraz wysoce wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, to niewątpliwe atuty obozu. Specjalnie przygotowany
program pozwala rozwijać samodzielność, samoobsługę, umiejętność planowania czasu, rozporządzania pieniędzmi. Wzmacniane
podczas wyjazdu kompetencje z zakresu Teorii Umysłu pomagają nawiązywać kontakty z rówieśnikami, zaś ćwiczenia i zadania
w ramach zajęć grupowych kształtują umiejętności współpracy i współdziałania. Poza realizacją celów terapeutycznych, kolonia
w Krasnobrodzie to także niezapomniane przygody na szlakach turystycznych, oszałamiające widoki oraz wycieczki do niezwykłych
miejsc.Wyrusz z nami po przygodę!

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "PSZCZELINIEC" położony jest na
4-hektarowej powierzchni w pobliżu zalewu (ok. 200 m.), kilometr od centrum
miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Na
terenie Ośrodka znajdują się m.in.: stołówka, boiska, stoły do tenisa stołowego, plac
zabaw, altana z miejscem na ognisko. Ośrodek jest ogrodzonyi monitorowany.
Uczestnicy zakwaterowani będą razem z terapeutami w domkach całorocznych.
Każdydomek posiadałazienkę, wc, mini aneks kuchenny(lodówka, czajnik),taras.

3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad z
deserem oraz kolacja). Pierwszym
świadczeniem będzie obiad, ostatnim
śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość
stosowania diet za dodatkową opłatą.
Ośrodek nie prowadzi indywidualnego
żywienia.

DOJAZD NA OBÓZ: indywidualny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:
l
l
l
l
l

Trening samodzielności i samoobsługi.
Ćwiczenia w planowaniu i organizowaniu czasu wolnego.
Grupowe zajęcia terapeutyczne.
Ćwiczenia rozwijające umiejętność współpracy i współdziałania.
Wieczory tematyczne (filmowe, gier planszowych, itp.).

PROGRAM TURYSTYCZNY:
l
l
l
l
l
l
l
l

Zagroda Guciów - pokaz wypieku podpłomyków, samodzielny wyrób masła,
Zwierzyniec – zwiedzanie miasteczka, Muzeum Przyrodnicze RPN, spacer ścieżką
przyrodniczą, ekstremalny zjazd tyrolką!
Pasieka „Ulik” - zwiedzanie skansenu pszczelarskiego, degustacja miodów,
Wizyta w Olejarni Świątecznej - zwiedzanie połączone z degustacją oleju z chlebem,
Wycieczka do Zamościa - Manufaktura Słodyczy „Tęcza” - warsztaty z wyrabiania
cukierków, projekcja multimedialna o historii miasta,
Wycieczki po Krasnobrodzie i okolicy,
Ognisko na terenie ośrodka
i wiele innych atrakcji uzależnionych od warunków pogodowych.

CENA ZAWIERA:

CENA: 2850 zł

Ubezpieczenie NNW+SPORT, 6 noclegów w domkach, transport autokarowy na wycieczkach, wyżywienie wg programu, opiekę
kierownika orazterapeutów-wychowawców, realizację programuterapeutycznego oraz rekreacyjno-turystycznego, podatekVAT.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

