ŚWIĘTOKRZYSKI OBÓZ PRZYGODY
SIELPIA

16.08.2022 - 22.08.2022
KOSZT: 1390 zł
PRZEMIERZMY WODNE I LĄDOWE SZLAKI:

SIELPIA- Wśród pięknych lasów sosnowych na Wzgórzach Koneckich nad malowniczo
położonym zalewem Czarnej Koneckiej leży Sielpia Wielka. Czyste powietrze oraz woda
spowodowały, że nad zalewem zlokalizowały swoje kameralne ośrodki wypoczynkowe.

Ośrodek “ŁUCZNIK”
Na 1-hektarowej zalesionej działce usytuowany jest budynek hotelowy, sala
konferencyjna, stołówka, parking, plac zabaw, altana leśna. Pokoje 2,3 i 4 osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodek usytuowany jest w lesie sosnowym nad
pięknym zalewem zasilanym rzeką Czarną. Teren ośrodka jest ogrodzony i
bezpieczny z własnym placem zabaw, wydzielonym miejscem na ognisko z dala od
dróg komunikacyjnych. Do dyspozycji kolonistów własny sprzęt nagłaśniający, sale
TV, audio-wideo oraz sala dyskotekowa, sprzęt sportowy. Ośrodek posiada
przystań i sprzęt pływający (rowery wodne). Wyżywienie jest atutem ośrodka
„zdrowa i smaczna kuchnia przygotowuje 4 posiłki dziennie".
Cały obiekt jest monitorowany.

PROGRAM TEMATYCZNY:
- Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Podzamcze
-wycieczka w Góry Świętokrzyskie ( DĄB BARTEK, ZAMEK -CHĘCINY, JASKINIA RAJ)
- zajęcia sportowe, dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami,
- pokaz ratownictwa straży pożarnej,
- legendy świętokrzyskie,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek

SPORT:
- turniej sprawnościowy,
- gra balonami wypełnionymi wodą,
- wodna sztafeta,

PRZYGODA I ZABAWA
- Wieczór Magii
- rysowanie karykatur,
- kąpiele w zalewie, - korzystanie ze sprzętu pływającego (rowery wodne)pod opieką ratownika
- zabawy, tańce integracyjne, aerobik,
- Neptunalia, Śluby Kolonijne,
- Kabaretowe Lato - turniej rozwijający umiejętności aktorskie
- dyskotekowe szaleństwa- PIŻAMA PARTY, WIECZÓR FRYZUR itp.

Dodatkowo płatne:
- atrakcje w parku linowym.

Dojazd nowoczesnym autokarem
W czasie podróży nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
czuwają opiekunowie - wychowawcy.
Wyjazd 16.08 2022 w godzinach porannych.
Powrót 22.08.2022 w godzinach południowych
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Zabieramy ze sobą:
- mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, gorszą
bluzę i spodnie do zajęć terenowych,
-ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną kurtkę, strój kąpielowy, krem z fltrem
UV, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne,
- letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustkę),
- latarkę z zapasem baterii,
Zapewniamy:
- zakwaterowanie,
- całodzienne wyżywienie
( 3 posiłki + podwieczorek )
- wykwalifkowaną kadrę wychowawców - animatorów,
- realizację w/w programu,
- ubezpieczenie NNW,
- opiekę medyczną, opiekę ratownika
- fantastyczną zabawę.

Rezerwacja pod nr tel. 508 672 069
608 405 255
e-mail: bystrzak@poczta.onet.pl
Numer konta:
ING Bank 78 1050 1142 1000 0097 4946 5408
Przy rezerwacji obowiązuje wpłata BEZZWROTNEGO ZADATKU wysokości
400zł.
Organizator:
OTR Bystrzak
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 33

