
Gdzie będziemy mieszkać?

 
Co będziemy jeść? 

Kuchnia pani Ani dopieści każde, nawet najbardziej wybredne podniebienie. Serwuje 4 posiłki
dziennie, z których trzy są na ciepło. Będziemy jeść  same smakowitości m.in. „rosolnik” –
uwielbiany przez dzieci, pierogi z jagodami, naleśniki (najpyszniejsze!), luksusową zupę
pomidorową, kotleciki czy gołąbki sercem gotowane. Woda, herbata, owoce i codziennie
upieczone ciasto są dostępne dla dzieci przez cały czas. 

 
 

Co będziemy robić? 
Przede wszystkim wypoczywać i dobrze się bawić! 

Zorganizujemy Szansową  Olimpiadę Sportową, mecze, turnieje i rozgrywki. Zajęcia integracyjne,
warsztaty twórcze, dyskoteki, kalambury, karaoke, Randkę w ciemno i inne imprezy. Jednego
dnia to my przejmiemy kuchnię i sami przygotujemy kolację z deserem wg własnych pomysłów.
W naszej pracowni pod chmurką powstaną prace plastyczne, a SCENA – PREZENTACJE to
przestrzeń do zaprezentowania dziecięcych dokonań twórczych. 
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OBÓZ EDUKACYJNO – WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI W WIEKU  7-13 LAT 

Grupa będzie zakwaterowana w Gościńcu BARTEK. 
 Gościniec, jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się niezwykle
gościnną atmosferą i warunkami, w których dzieci po prostu
dobrze się czują. Pensjonat swoim  góralskim stylem, zielonym
otoczeniem i rekreacyjną infrastrukturą pozwala wszystkim
wypocząć i dobrze się bawić. 



Planujemy pobyt na termach w Białce lub Bukowinie Tatrzańskiej, a także całodniową
zabawę w Parku Rozrywki  ENERGYLANDIA w Zatorze. W przypadku braku obostrzeń
pandemicznych wybierzemy się też na Słowację (wówczas dzieci muszą posiadać paszport
albo dowód osobisty i walutę).

 
 
 
 
 
 

Kogo zapraszamy do udziału w obozie?
Dzieci w wieku 7-13 lat, które chcą kształtować kompetencje społeczne, rozwijać się twórczo,
które lubią wędrówki górskie, tatrzańską przyrodę i chcą zapoznać się z góralskim folklorem.
Dzieci, które lubią się bawić w grupie, zdobywać nowe doświadczenia,  otwarte na kontakty z
rówieśnikami

 

Kto będzie pracował z dziećmi?

 
 
 
 
 

Co nas wyróżnia?
Profesjonalizm, doświadczenie (obozy i kolonie organizujemy od 25 lat!), małe, kameralne
grupy, przyjazna atmosfera, wychowawcy nastawieni na budowanie pozytywnych relacji z
dziećmi i między dziećmi, wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci. 

 

Co będziemy zwiedzać?  
Czekają nas ciekawe wycieczki po Podhalu
i okolicy:
- Zakopane, 
- Ojcowski Park Narodowy, 
-Tatrzański Park Narodowy.

Transport – Autokarem
Cena – 2490 zł (Uwaga! Płatność tylko w formie darowizny. Nie wystawiamy faktur!)

Wpłata zaliczki (500 zł) jest warunkiem rezerwacji miejsca. Pierwszeństwo w rekrutacji
mają dzieci związane ze stowarzyszeniem, uczestnicy naszych zajęć, beneficjenci naszych

programów i projektów. 
Numer konta bankowego: 61 1050 1041 1000 0022 6326 7474

Kadra pedagogiczna i medyczna SZANSY,  studenci,
animatorzy, ludzie z pasją i doświadczeniem, nastawieni na
zabezpieczanie potrzeb psychofizycznych dzieci, dla których
najważniejszą wartością jest dobro i uśmiech dziecka. 

Informacje i zapisy - Magdalena Szlom kierownik obozu tel. 507 191 134 


