WYJAZD INTEGRACYJNY
1-DNIOWY
DLA GRUPY/KLASY SZKOLNEJ

Zapraszamy na kilkugodzinne warsztaty kreatywnej integracji
dla dzieci i młodzieży w otoczeniu pól i zielonych łąk.
W Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych uczestnicy
poznają się nawzajem w oryginalny i twórczy sposób.
Tradycyjne zajęcia zastąpimy nauką gry na afrykańskich
bębnach, gdzie emocje i wrażenia scalą każdą grupę. Upieczemy
własnoręcznie naturalny chleb, który zjemy wspólnie przy
ognisku. Nauczymy się lepić z masy solnej lub gliny, a także
zbudujemy wzajemne zaufanie chodząc na szczudłach. Ćwicząc
celne oko podczas strzelania z łuku oraz poznając tajniki tańca z
ogniem, dostrzeżemy że każdy z nas ma różne talenty.
Całość zabawy i integracji będzie odbywała się pod okiem
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i trenerskiej.
PROGRAM
10:00 Przyjazd do ośrodka, powitanie, zwiedzanie miejsca
10:20 – 13:00 Warsztaty animacyjno-integracyjne, warsztaty
pieczenia chleba, warsztaty gry na afrykańskich bębnach
13:30 Obiad /2 dania/
14:30 – 17:15 Warsztaty z masy solnej lub ceramiczne,
warsztaty chodzenia na szczudłach lub łucznictwo w zależności
od wieku dzieci, warsztaty tańca z ogniem
17:15 Kolacja /ognisko lub grill z własnoręcznie upieczonym
chlebem/
17:45 Pożegnanie i wyjazd
CENA
Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń:
tel. 603 789 146 lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl

WIEK: 7-9 LAT, 10-12 LAT, 13-15 LAT
(godz.10:00-17:45 BEZ NOCLEGU)
Zakwaterowanie:
Ośrodek edukacji i animacji znajdujący się niedaleko Nowego
Miasta Lubawskiego na Warmii wśród pól, lasów i łąk. Zapewniamy
kameralność, przyjmując jednorazowo grupy do 30 osób. Wspólna
sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), ucząca
współdziałania w grupie, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek z
prysznicami - osobno dla dziewcząt i chłopców. Osobna antresola
dla opiekunów/wychowawców zapewniająca komfort oraz
możliwość opieki nad uczestnikami. Na terenie obiektu znajdują się:
kuchnia, stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem
na malowniczą okolicę, sala warsztatowa, kafeteria – chillout room,
3,5ha terenów zielonych do realizacji zajęć artystycznych.
Teren jest ogrodzony i bezpieczny. To prawdziwe miejsce inicjatyw
pozytywnych.
Wyżywienie:
2 posiłki (obiad i kolacja). Serwis kawowy dla opiekunów. Posiłki
przygotowywane są ze świeżych produktów od lokalnych
dostawców. U nas zjesz jak u babci, dużo, smacznie i zdrowo!
Transport:
We własnym zakresie.
Świadczenia w cenie:
2 posiłki (obiad i kolacja), ubezpieczenie, pomieszczenia do
warsztatów, zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów
(animatorów), koordynację zajęć, sprzęt i materiały (bębny,
szczudła, kaski, ochraniacze, kevlarowy sprzęt do tańca z ogniem,
sprzęt treningowy, parafinę do tańca z ogniem, łuki, strzały, tarcze,
rekwizyty teatralne, garderobę ze strojami, masę solną, glinę i
materiały do ceramiki itp.).
Uwagi:
Uczestnicy powinni posiadać: sportowe obuwie na zmianę,
wygodną odzież, też taką, którą można pobrudzić, nakrycie głowy
i dobry humor.

