TURNUS VI
do 10 lat

Ochotnica Dolna 21.07-03.08.2019
dla dzieci z autyzmem, ZA, HFA i CZR

Turnus dla
najmłodszych,
zajęcia na basenie
dla dzieci
z rodzicami

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.
Ośrodeknie prowadzi indywidualnego żywienia.

DOJAZD NA TURNUS:

Strona internetowa Ośrodka: www.jurkowski.com.pl

PROGRAM TURYSTYCZNY:
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

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.
Rejs statkiem po Jez. 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.
Wizyta w sali zabaw Nibylandia w Łącku.
Wycieczka/atrakcja TYLKO DLA RODZICÓW (dzieci zostają w ośrodku pod
opieką terapeutów).
Wycieczki piesze po górach.
2 ogniska na terenie ośrodka.

indywidualny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Zajęcia prowadzą terapeuci z Centrum Terapii SYNERGIS z Warszawy
12 dzieci w wieku 7-10 lat z Zespołem Aspergera lub HFA (wysokofunkcjonujący autyzm)
2 h 40 min.terapii grupowej dziennie (26 h 40 min. wtrakcietrwaniaturnusu) -Trening Umiejętności Społecznych (TUS):
- praca w grupie ( współpraca, słuchanie, zadawania pytań, odmawianie, inicjowania rozmowy),
- radzenie sobie z emocjami (rozróżnianie uczuć i emocji, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienia i przyjmowanie
komplementów),
- poszerzanie wiedzyspołecznej.
Umiejętnościtrenowane są za pomocą nagrywania i analizowania scenek społecznych.
 zajęcia grupowe na basenie dla dzieci z rodzicami (30 min. dziennie, 5 godzin wtrakcietrwaniaturnusu)



18 dzieci w wieku do lat 6 z autyzmem, ZA i CZR
2 h 40 min.terapii grupowej dziennie (26 h 40 min. wtrakcietrwaniaturnusu) z elementami pracyindywidualnej:
-trening umiejętności społecznych i komunikacji,
- nauka zabawyi współdziałania w grupie,
- logorytmika,
- elementyterapii ręki,
- praca nad samodzielnością.
 zajęcia grupowe na basenie dla dzieci z rodzicami (30 min. dziennie, 5 godzin wtrakcietrwaniaturnusu)



Rodzice z całego turnusu



warsztatytematyczne dla rodziców - 6 godzin wtrakcietrwaniaturnusu - zajęcia dodatkowe
spotkania podsumowujące zajęcia naturnusie

Dla wszystkich uczestników turnusu



wyjazdyna basen do Szczawnicy- 10 razywtrakcieturnusu (po 1 godz.)
wtrakcietrwaniaturnusu 2 razydyskoteka dla dzieci

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (10 dni na turnusie).
Ostateczna decyzja o kwalifikacji na turnus oraz przydziale do danej grupy wiekowej należy
do terapeutów CT Synergis.

Turnus dla 30 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6200 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 3900 zł
Opiekun dziecka: 2300 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2000 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 3-11: 1550 zł
Dodatkowe dziecko do lat 2, bez świadczeń: 200 zł
Dopłata do diety bezcukrowej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 60 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.

