TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH
W KONINIE, ul. PCK 13
www.tio.konin.pl tel. 63 240 61 93

zaprasza dzieci i młodzież, w wieku 7 – 17 lat
na kolonię z programem socjoterapeutycznym w górach
w Białym Dunajcu do Ośrodka Wczasowego „BERNADETA”
w czasie od 08 lipca do 17 lipca 2019 roku
W PROGRAMIE KOLONII:
 wycieczki autokarowe z przewodnikiem tatrzańskim do:

Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dolina Kościeliska / jaskinia
mroźna)

Zazadni – Wiktorówki – Sanktuarium MB Królowej Tatr, Kaplica MB
Jaworzyńskiej – Rusinowa Polana

 zwiedzanie w Zakopanem m.in. Centralnego Ośrodka Sportów Zimowych,
Muzeum Tatrzańskiego, Cmentarza Zasłużonych na Pęksowym Brzysku
 przejazd kolejką szynową na Gubałówkę
 udział w warsztatach artystycznych w Pracowni Ceramiki i Mozaiki
Artystycznej

 pobyt w słynnym kompleksie basenów termalnych w Szaflarach, w których
temperatura wody sięga do 38 stopni Celsjusza
 seans filmowy
 udział w ognisku góralskim, w regionalnych imprezach folklorystycznych,
kulturalnych i sportowych
 codzienna animacja w tym: m.in. małpi berek, bociania ciuciubabka, wyścig z
podawaniem piłki, wyścig świstaków, wyścig kangurów, kto silniejszy
 wieczory artystyczne, dyskoteki, karaoke,
konkursy, quizy, zajęcia
integracyjne, zajęcia i turnieje sportowe (piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, ringo)
 program zajęć socjoterapeutycznych w załączeniu
Koszt pobytu na kolonii wynosi 590 zł.

Ośrodek Wczasowy BERNADETA
ul. Jana Pawła II 362b
34-425 Biały Dunajec
Tel. 18 207 33 32
www.bernadeta.eu
Ośrodek Wczasowy BERNADETA jest nowoczesnym obiektem o wysokim standardzie
usług. Wszystkie pokoje są obszerne i urządzone w stylu regionalnym, Obiekt posiada
własny basen letni, boisko do gry w piłkę, siatkówkę, koszykówkę oraz plac zabaw. W
obiekcie znajduje się obszerna sala wyposażona w sprzęt grający, wykorzystywana
jako sala dyskotekowa oraz sale edukacyjne.
Biały Dunajec to jedna z najpiękniejszych miejscowości Podhala, położona w
województwie małopolskim, koło Zakopanego, u podnóża Tatr. Wioska leży na skraju
Tatrzańskiego Parku Narodowego
informacje turystyczne:
- do Poronina 5 km
- do Bukowiny Tatrzańskiej 13 km
- do Zakopanego 12 km
Organizator zapewnia:
 zakwaterowanie w pokojach 2, 4 i 5 osobowych z łazienkami i TV,
 całodzienne wyżywienie - smaczna domowa kuchnia (śniadanie, obiad,
podwieczorek i kolacja), napoje oraz suchy prowiant na drogę powrotną
 transport autokarem, który pozostaje na czas pobytu na kolonii
 ubezpieczenie kolonistów od NNW
 świetlice wyposażoną w sprzęt RTV
 kwalifikowaną kadrę wychowawczą oraz opiekę medyczną

 kolonia zgłoszona będzie w Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz w Wydziale Ruchu
Drogowego KMP w Koninie

