TURNUS VI
do 10 lat

Wisła 12-25.07.2020
dla dzieci z autyzmem, ZA, HFA i CZR

Turnus dla
najmłodszych,
zajęcia na basenie
dla dzieci
z rodzicami

ZAKWATEROWANIE:
Hotel*** Pod Jedlami w Wiśle położony jest 15 minut
spacerem od wiślańskiego deptaka, na skraju lasu, na
zboczu góry Jarzębatej. Posiada przestronne pokoje 2-3-4
osobowe z balkonem i fantastycznym widokiem na dolinę
Wisły, wyposażone w łazienkę z prysznicem, TV LED,
telefon oraz dostęp do WiFi.
W hotelu znajdują się: restauracja, kącik zabaw dla dzieci,
winda, sauny (sucha i infrared), bilard, piłkarzyki, parking.
WAŻNE: pokoje otwierane są na karty magnetyczne.

PROGRAM TURYSTYCZNY:













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.
Hotel nie prowadzi indywidualnego żywienia.

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

Strona internetowa hotelu: www.podjedlami.pl

Wycieczka autokarowa do Miasteczka Twinpigs - westernowego parku rozrywki w
Żorach.
Wycieczka autokarowa do Inwałdu - wizyta w Parku Miniatur oraz Warowni.
Wizyta w Chlebowej Chacie w Górkach Małych - spotkanie z okruchem tradycji.
Dorosłym przypominamy jak życie wyglądało 50 - 100 lat temu i przywołujemy ich
wspomnienia, zaś młodszym pokazujemy jak wyglądało życie ich dziadków. Całość
pokazu kończy się degustacją własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem,
masłem, miodem i kawą zbożową - wszystko domowej roboty.
Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu.
Czantoria 885 m n.p.m. - wjazd koleją krzesełkową i przejście piesze na szczyt.
Wejście na wieżę widokową po stronie czeskiej.
”Kulig” malowniczą doliną Białej Wisełki zakończony ogniskiem z kiełbaskami w
chacie góralskiej.
Wycieczka/atrakcja niespodzianka dla rodziców i rodzeństwa (dzieci zostają w
ośrodku pod opieką terapeutów).
Wisła - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Galeria Trofea Sportowe Adama
Małysza.
Zabawa przy muzyce kapeli góralskiej.
Wycieczki piesze po górach.
2 ogniska.
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PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:

BEZ PRZERW MIĘDZY ZAJĘCIAMI!

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. w trakcie trwania turnusu) - 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 wiedzy społecznej.
Umiejętności trenowane są za pomocą nagrywania i analizowania scenek społecznych.
zajęcia grupowe na basenie dla dzieci z rodzicami

20 dzieci w wieku do lat 6 z autyzmem, ZA i CZR




2 h 40 min. terapii grupowej dziennie (26 h 40 min. w trakcie trwania turnusu) z elementami pracy indywidualnej:
- trening umiejętności społecznych i komunikacji,
- nauka zabawy i współdziałania w grupie,
- logorytmika,
- elementy terapii ręki,
- praca nad samodzielnością.
zajęcia grupowe na basenie dla dzieci z rodzicami

Rodzice z całego turnusu



warsztaty tematyczne dla rodziców - 6 godzin w trakcie trwania turnusu - zajęcia dodatkowe
spotkania podsumowujące zajęcia na turnusie

Dla wszystkich uczestników turnusu



wyjazdy na basen
w trakcie trwania turnusu 2 razy dyskoteka 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 32 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6700 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią:4200 zł
Opiekun dziecka: 2500 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2300 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11: 1750 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11, bez własnego łóżka: 1450 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: 200 zł /os./turnus
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z turnusu.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
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