Biuro Turystyki JAWORZYNA Tour
30-518 KRAKÓW, Rynek Podgórski 7, tel./fax: (12) 656-27-55, 656-38-18, fax: (12) 263-97-60
40-063 KATOWICE, ul. Żwirki i Wigury 2/1, tel.: (32) 257-05-66, 257-06-66, fax: (32) 733-00-24
00-100 WARSZAWA, ul. Przechodnia 2, tel./fax: (22) 652-12-33, 652-33-10
50-217 WROCŁAW, ul. Pomorska 51-53, tel./fax: (71) 780-49-55
61-491 POZNAŃ, ul. Rolna 31, tel. 508 668 508

ZWARDOŃ
KOLONIA 7-15 lat
MIEJSCOWOŚĆ
Zwardoń – niewielka miejscowość położona w Beskidzie Żywieckim, tuż przy granicy ze Słowacją.
Tutejszy mikroklimat to gwarancja udanego wypoczynku w bezpośrednim otoczeniu przyrody.

ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowy „Orawcowa” – usytuowany na północnym stoku szczytu Orawcowa. Do dyspozycji
pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, jadalnia, świetlica z TV, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, boisko do
piłki nożnej i siatkówki, sprzęt do karaoke i do organizacji dyskotek, góralska altana, basen letni przy
obiekcie.

WYŻYWIENIE
Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem.

TERMINY I CENATRANSPORT
Autokar na trasie Kraków- Zwardoń- Kraków.

PROGRAM
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem Pętlą Beskidzką: Wisła (deptak), Koniaków (Muzeum Koronki),
Istebna (chata Kawuloka); spacery i piesze wycieczki po okolicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
PINIATA PARTY z okazji 25-lecia Jaworzyny.
PAKIET 5 ATRAKCJI:
 KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY – zabawa na wolnym powietrzu polegająca na wyrzucaniu
do góry różnokolorowych proszków
 H₂O na wesoło – balonowa bitwa
 TAJEMNICZYM TROPEM – zabawa terenowa z ciekawą historią w tle
 NOC KINOWA – wieczorne oglądnie filmów i bajek
 TAŃCE INTEGRACYJNE
JĘZYK ANGIELSKI : 20 godzin w formie warszatatów
AKCJA RATOWNICZA + SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM W OSP ZWARDOŃ
Nauka wiązania węzłów ratowniczych; małe testy sprawnościowe; bezpieczeństwo w ruchu drogowym, znaki drogowe; rola odblasków w życiu codziennym; podstawy pierwszej pomocy, numery alarmowe; jak należy
zachować się podczas urazu w szkole, domu, na wyjeździe – pogadanka; podręczna apteczka; za co odpowiedzialne są służby mundurowe.

www.jaworzyna.com.pl

www.mova.pl
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KOLONIA PROJEKT WYZWANIE
Wyzwania dla prawdziwych fanów mocnych wrażeń, które dostarczą uczestnikom ekscytujących emocji oraz nauczą wielu przydatnych umiejętności. Każdego dnia na Łowców Wyzwań będą czekały ciekawe zadania i tajemnicze zagadki, z którymi będą musieli się zmierzyć. Uczestnicy otrzymają „Księgę Łowcy Wyzwań”, w której będą
gromadzili odznaki w postaci pieczątek potwierdzających wykonanie zadania. Na zakończenie ognisko z pasowaniem na Łowcę Wyzwań.
- Wyzwanie: „INTEGRACJA” – ułożenie piosenki, okrzyku grupy i sztandaru.
- Wyzwanie: „PIERWSZA POMOC” – akcja ratownicza: podstawowe zasady pierwszej pomocy; próba
uratowania tajemniczego wędrowca – gra terenowa.
- Wyzwanie: „FIT” – „Być fit- czy to mit?” – promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i
zdrowej diety; próba stworzenia własnego planu treningowego i poprowadzenia zajęć.
- Wyzwanie: „SPRYTU I ODWAGI” – próba odebrania sztandaru przeciwnikowi; budowa szałasu bez
użycia gwoździ i młotka.
- Wyzwanie: „MISTRZA DOBREJ ZABAWY” – współzawodnictwo grup podczas zabaw integracyjnych i animacji; pojedynek Łowców Wyzwań połączony z wielkim balem i prezentacją zdolności oraz pokazem talentów.
- Wyzwanie: „MISTRZA ORIENTERINGU” – zajęcia terenowe: posługiwanie się kompasem, mapą,
czytanie z mapy nieba, próba odnalezienia zaginionego skarbu – wieczorna gra terenowa.
- Wyzwanie: „SPORTOWCA” – treningi rozwijające sprawność fizyczną i kształtujące siłę umysłu;
Olimpiada Jaworzyny – uczestnicy kontra kadra wychowawcza; rozgrywki sportowe z nagrodami.
- Wyzwanie: „ARTYSTY” – akademia portretu i karykatury; złote milczenie; współzawodnictwo na scenie i prezentacja swoich talentów i umiejętności.
FAKULTATYWNIE:
Paintball- zespołowa gra ze specjalnie przygotowanym scenariuszem, nieopodal DW Orawcowa.

 pakiet podstawowy (100 kulek) 45 zł/os
 pakiet dla wytrzymałych (200 kulek) 55 zł/os

CENA i TERMIN

28.06-08.07.2020 / 11 dni
Cena: 1 750 zł
CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie 10 noclegów, wyżywienie, wodę do picia dla uczestników (1 litr dziennie) kierownika, opiekę
medyczną, transport, program, ubezpieczenie NNW Signal Iduna do kwoty 7.000 zł.

CENA NIE ZAWIERA
Innych świadczeń nie wymienionych w ofercie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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