TEMAR S.C.
O rodek Wypoczynkowy w Dąbiu
www.osrodekdabie.pl
Kompleks Wypoczynkowy w Kołatce
www.osrodekkolatka.pl

Przykładowa oferta pobytu w Dąbiu lub w Kołatce 2018:
Biwak (2-3 dni)
Dzień 1
Przyjazd, rozlokowanie w domkach i zapoznanie się z ośrodkiem
14:00 Obiad
14:30 Czas wolny. Możliwo ć korzystania z parków linowych, tyrolki, placów zabaw i plaży
15:30 -17:00 Zabawy integracyjne - chusta Klanzy , chodzenie po skrzynkach, przeciąganie liny,
nosiwoda, narty plażowe itp. – zabawy dostosowane do wieku i zaangażowania uczestników
17:33 Zbieranie drewna na ognisko
18:00 Kolacja integracyjna – pieczenie kiełbasek przy ognisku
Dzień 2
09:00 niadanie
11:00 Korzystanie ze sprzętu wodnego - rowery wodne / kajaki / wodne
szaleństwa w wodnym parku rozrywki* – pogadanka o bezpieczeństwie nad
akwenem wodnym, zajęcia prowadzone przez ratownika WOPR
14:00 Obiad
14:30 Czas wolny. Możliwo ć zorganizowania meczu w siatkówkę
plażową lub wodną albo mini piłkę nożną
15:30 Zajęcia w grupach:
Grupa 1: Pieczenie pizzy - warsztaty gastronomiczne – wygniatanie i
wałkowanie ciasta na pizzę, krojenie pomidorów i szynki, tarkowanie sera oraz
szykowanie sosów
Grupa 2: Skoki na eurobungee* / Budowanie wieży ze skrzynek**
18:00 Kolacja
19:00-22:00 Dyskoteka
Dzień 3
09:00 niadanie
10:00 Wykwaterowanie z domków. Istnieje możliwość pozostania na terenie ośrodka i plażowania
do godzin popołudniowych, a dla zainteresowanych – wykupienia dodatkowego obiadu.
Koszt pobytu 3-dniowego z wyżywieniem i atrakcjami
to 250 zł od dziecka
1 opiekun na 15 uczniów GRATIS
Zakwaterowanie w domkach z pełnym węzłem sanitarnym oraz zaścieloną pościelą. W każdym domu
pokój dla opiekuna. W domkach nie zapewniamy ręczników i środków czystości. Pokoje dla dzieci 2-,
3-, 4-osobowe, obiekty ogrodzone i monitorowane, posiłki: śniadania i kolacje półmiskowo, obiad:
zupa podawana w wazach, drugie danie talerzowo. Na miejscu bufet z napojami, słodyczami, lodami,
salon gier, boiska do siatkówki, wydzielone miejsca na ognisko, możliwość zakupu drobnych
upominków i pamiątkowych kartek.

*oferta dostępna wyłącznie w Dąbiu / **oferta dostępna wyłącznie w Kołatce

