
  trzygwiazdkowy położony 15 km od Zakopanego, na Polanie Zgorzelisko, y, POŁOŻENIE: Hotel w cichej i spokojnej okolic
z dala od zgiełku miasta. Najbliższy sklep spożywczy w iejscowości Małe Ciche - pieszo wzdłuż wyciągu ok. 2km. m

DOJAZD: i , na miejscu zapewniony autokar w ramach realizacji programu turystycznegondywidualny

OŚRODEK: Zakwaterowanie w budynku ównym, wszy kie pokoje do dyspozycji uczestników, łącznie 4  pokoi, 3 piętra, gł st 0
winda sala kominkowa sauna, siłownia, boi i, jadalnia, , sko do koszykówki i s atkówki, altana grillowa, plac zabaw dla dzieci.

POKOJE: standard: 2,3,4 os. (część pokoi 2 os. posiada opcję połączenia ze sobą tworząc pokoje 4 osobowe), łóżka 
pojedyncze, łazienka, TV, lodówka, balkon; 2 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV, lodówka, balkon; premium: apartament: 
3-4 os., łazienka, TV, lodówka, balkon, apartament składa się z sypialni, w którym jest łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne 
z możliwością łączenia oraz  dzienn  z rozkładaną sofąpokoju ego

TURNUS 3

MAŁE CICHE  02-15.07.2023
Hotel*** „TATRY”
WIEK  W TERAPII:  LATOSÓB 9-19

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między śniadaniem 
a obiadem przez 6 godzin dziennie. Są to zajęcia grupowe. Zajęcia 
ułożone są blokowo, jedne po drugich. Biorą w nich udział same 
dzieci. Dzieci między zajęciami przeprowadzają terapeuci. 
Rodzice/opiekunowie mają w tym czasie wycieczki lub inne atrakcje 
przewidziane w programie.

Między obiadem a kolacją zaplanowaliśmy wyjazdy do Aquaparku 
Zakopane (5 pobytów po 1,5 godziny) zamiennie z atrakcjami na 
terenie ośrodka. Jako uczestnicy turnusu macie nielimitowany pobyt 
w aquaparku i możecie korzystać z niego również poza wyjazdami 
grupowymi.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.

NIELIMITOWANY POBYT W AQUAPARKU ZAKOPANE W CENIE!

6 GODZIN TERAPII DZIENNIE!
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WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadania w formie bufetu, obiad i kolacja serwowan  do stolika. Pierwszym e
świadczeniem na turnusie będzie obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość stosowania diet za dodatkową opłatą: 
bezmlecznej, bezcukrowej, bezglutenowej, wegetariańskiej. Ośrodek nie prowadzi indywidualnego żywienia.

PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY:
Tatrzański Park Narodowy - wycieczki piesze po górach na wybranych szlakach tatrzańskich (dokładne trasy zostaną ustalone 
w oparciu o aktualne warunki pogodowe, na szlakach towarzyszyć nam będzie doświadczony przewodnik), wycieczka do 
Zakopanego - zwiedzanie zabytkowego kościółka i cmentarza na Pęksowym Brzyzku, spacer po Krupówkach, wjazd kolejką 
linowo-teranową na Gubałówkę, Kopalnia Soli w Wieliczce – zwiedzanie wnętrza kopalni soli, ekspozycja Muzeum Żup 
Krakowskich,  - czas wolny na rynku, , warsztaty dla dzieci i rodziców, występ Wieliczka  wycieczka/atrakcja niespodzianka
kapeli góralskiej, 2 ogniska na terenie ośrodka, dyskoteka.

Większość wycieczek z programu przeznaczona jest dla rodziców/opiekunów i osób dodatkowych biorących udział w turnusie. 
Odbywają się one między śniadaniem a obiadem, w czasie kiedy dzieci uczestniczące w terapii mają zajęcia. W weekend odbędą się 
całodniowe wycieczki dla wszystkich  oraz w Polskie Tatry.do Wieliczki

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

ZAJĘCIA SPORTOWE - Celem tych zajęć jest zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami poprzez udział w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć sportowych, a także 
wsparcie w rozwijaniu ich zainteresowań związanych ze sferą aktywności ruchowej oraz świadomości potrzeby ruchu. 
Program zajęć oparty jest na szeroko rozumianym treningu sportowym obejmującym różne dyscypliny. Zajęcia odbywają się 
w grupach.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - których celem będzie między innymi wdrażanie 
alternatywnych metod komunikacji, trening umiejętnoś  współpracy w grupie, praca nad przestrzeganiem zasad, umiejętność ci
zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego. Trening wyciszający, metody radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia 
zachowań zgodnych z zasadami savoir vivre. 

MUZYKOTERAPIA - Muzyka wpływa na nasze emocje, może ożywiać lub uspokajać, wprowadzać nas w różne nastroje, 
wyzwalać rozmaite uczucia, pobudzać fantazję, a nawet oddziaływać na pracę naszych narządów wewnętrznych, zmianę 
napięcia mięśni. Umiejętnie dobrana może mieć charakter terapeutyczny, relaksacyjny. Nasze zajęcia muzyczno-taneczne mają 
na celu budowanie struktury, prezentację instrumentów muzycznych, naukę podstawowych kroków tanecznych, budowanie 
i trening prostego układu tanecznego.

PLANSZÓWKI - Propozycją tych zajęć jest wykorzystanie gier planszowych jako substytut wszechobecnych rozwiązań 
technologicznych. Planszówki posiadają funkcje kształcące, motywacyjne, integracyjne, wychowawcze, terapeutyczne. 
Klasyczne planszówki mają wiele zalet. Zapewniają doskonały trening pamięci, kreatywne myślenie, rozwijają koncentrację, 
umiejętność skupiania uwagi, koordynację oko-ręka, współpracę w grupie, umiejętność zdrowej rywalizacji i przyjmowania 
porażki. W zajęcia wplecione będą metody arteterapii.

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - których celem jest stymulowanie i usprawnianie 
rozwoju umiejętności psychomotorycznych, społecznych i emocjonalnych. Wspieranie i stymulowanie rozwoju 
psychoruchowego dzieci, małej i dużej motoryki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wspieranie procesów 
integracji sensorycznej.

CENA:

Rodzina (2 os.): , w tym:11900 zł
 Dziecko objęte terapią: 0 zł795
 Opiekun dziecka: 0 zł395
Dodatkowa osoba w wieku  lat: od 12 3950 zł
Dodatkowe dziecko w wieku -1 : 3 1 2650 zł

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard.

Pokój  - dopłata 0 zł/os./turnus2 os. premium 15
Apartament 3-4 os. - dopłata 0 zł/os./turnus20

Dodatkowe dziecko do lat , bez świadczeń: 3 gratis

Dopłata do diety bezcukrowej: 250 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 250 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 350 zł /os./turnus

Połączone 2 diety: 500 zł /os./turnus
Połączone 3 diety: 600 zł /os./turnus
Dieta wegetariańska: bez opłat

Cena zawiera:
noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, realizację 
programu terapeutycznego i turystyczno-rekreacyjnego, 
ubezpieczenie NNW, opiekę kierownika, możliwość 
konsultacji z pielęgniarką, nielimitowane korzystanie z 
Aquaparku Zakopane (w tym 5 wspólnych wyjazdów na 
1,5-godzinne pobyty), wymianę ręczników 3x na 
turnusie, wymianę pościeli 1x w trakcie turnusu, 
sprzątanie pokoi co drugi dzień, bezpłatny parking, 
opłatę miejscową

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z turnusu - szczegóły w biurze.
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