Letni obóz terapeutyczny
Kołatek-Mazury 01-08.08.2020

11-18 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 „Kołatek” na Mazurach. 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 Kołatku to także niezapomniane przygody na szlakach turystycznych, oszałamiające widoki oraz wycieczki
do niezwykłych miejsc. Wyrusz z nami po przygodę!

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

Ośrodek Wypoczynkowy "Kołatek" położony w Kołatku (k/Olsztynka) na skraju
dużych kompleksów leśnych, pomiędzy jeziorami Staw i Pluszne. Liczne
dobrodziejstwa tutejszej przyrody: klarowne wody obfitujące w ryby, czyste
powietrze, lasy pełne grzybów i poziomek oraz bogate zaplecze turystycznorekreacyjne ośrodka, tworzą idealne warunki do wypoczynku.
Uczestnicy zakwaterowani będą razem z terapeutami w domkach. Każdy domek
posiada łazienkę z wc, mini aneks kuchenny, taras.

3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad z
podwieczorkiem oraz kolacja). Pierwszym
świadczeniem będzie obiad, ostatnim
śniadanie w dniu wyjazdu.
Ośrodek nie prowadzi indywidualnego
żywienia.

DOJAZD NA OBÓZ: indywidualny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:






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:










Wycieczka do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie zwiedzanie, seans filmowy w planetarium,
Grunwald - Muzeum Bitwy pod Grunwaldem,
Rejs statkiem po Kanale Elbląskim, z niezwykle atrakcyjnym śluzowaniem,
Zwiedzanie gotyckiego zamku krzyżackiego w Nidzicy,
Pobyt w Aquaparku Pluski,
Wizyta w stadninie koni,
Spacery po okolicy,
Ognisko na terenie ośrodka
i wiele innych atrakcji uzależnionych od warunków pogodowych.

CENA ZAWIERA:

CENA: 3200 zł

Ubezpieczenie NNW+SPORT, 7 noclegów w domkach, transport autokarowy na wycieczkach, wyżywienie wg programu, opiekę
kierownika oraz terapeutów-wychowawców, realizację programu terapeutycznego oraz rekreacyjno-turystycznego, podatek VAT.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
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