
Obóz dla młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną
w Wielgolesie

 24-31 lipca 2022 r.

* WARSZTATY I ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• Spotkanie z ornitologiem
• Warsztaty zielarskie
• Spotkanie z leśnikiem
• Zajęcia z survivalu
• Warsztaty artystyczne: plastyczne i etnograficzne
• Zajęcia kulinarne
* ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE
KOMUNIKACYJNE I JĘZYKOWE
* TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
* TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH: będziemy
kształtować i utrwalać samodzielność w zakresie
podstawowych czynności dnia codziennego 
* ELEMENTY TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
* ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Wycieczka do Pułtuska - zaprosimy uczestników na wycieczkę
do malowniczego miasteczka o bogatej historii - miasteczka
nazywanego Wenecją Mazowsza. Miasteczko to posiada liczne
zabytki sakralne i świeckie, które przyciągają wielu turystów.
Atrakcje miasteczka: Zamek Biskupi, najdłuższy brukowany
rynek w Europie, Bazylika Kolegiacka Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny z zabytkowym renesansowym
sklepieniem. Zwiedzimy zabytki, posłuchamy o jego historii,
przespacerujemy się po rynku, a dodatkowo popłyniemy w rejs
po Narwi dostępnymi w przyzamkowej przystani gondolami.
Będzie też czas na samodzielne zamówienie obiadu i deseru w
wybranej przez nas restauracji.

Co się będzie działo?

Co będziemy zwiedzać?



Zakwaterowanie – Siedlisko "LELEUJA" 
Wielgolas 25, 07-215 Wielgolas 
Siedlisko LELUJA to klimatyczna agroturystyka położona na terenie Kurpi Białych, w otulinie Puszczy
Białej. Czas spędzony w otoczeniu zielonych łąk, złotych pól i dzikiej natury pozwoli w ciszy i spokoju
odpocząć od codziennego, miejskiego zgiełku oraz wyciszyć przebodźcowane zmysły. Bliskość lasu
(obszar Nadleśnictwa Pułtusk) z przebiegającymi pieszymi szlakami turystycznymi, daje możliwość
długich spacerów oraz poznawanie bogatej flory i fauny. Pobliski rezerwat „Wielgolas” to jeden z
najstarszych fragmentów Puszczy Białej, miejsce życia wielu cennych gatunków ptaków. Siedlisko
LELUJA to również prawdziwe gospodarstwo, gdzie konie, krowy, kozy, owce, kury, gęsi, psy i koty
towarzyszą letnikom na każdym kroku. To doskonałe miejsce, aby przybliżyć dzieciom życie na wsi i
świat jej mieszkańców. Na miejscu czeka wiele atrakcji na każdą pogodę, m.in. plac zabaw, „lelujowe
morze”, basen z sianem czy kino w stodole, z których dzieci mogą korzystać bez ograniczeń.
Atmosferę wakacji na wsi dopełni nocowanie w 100-letniej chacie kurpiowskiej w pełni przystosowanej
do pobytu gości. 
Gospodarstwo serwuje pełne wyżywienie oparte na przepisach tradycyjnej domowej polskiej kuchni, a
posiłki przygotowuje w większości z wytworzonych przez siebie produktów – własnych serów, wędlin,
chleba, domowych przetworów.
 
Kadra – wychowawcy, pedagodzy O.T. TRAD SZANSA

Cena: 2500 zł
Wpłata  zaliczki  (300 zł)  do  10  marca  br.  jest  warunkiem  rezerwacji  miejsca.  
Numer konta bankowego: 61 1050 1041 1000 0022 6326 7474
Płatność tylko w formie darowizny. Nie wystawiamy faktur!

Zapisy i informacje – SZANSA, tel. 22 824 37 02

Do udziału w obozie zapraszamy młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną w wieku 16-18 lat.

Uczestnicy

Szczegóły


