
 
 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY  
1-DNIOWY 

DLA GRUPY/KLASY SZKOLNEJ 
 

 
 
Zapraszamy na kilkugodzinne warsztaty artystyczne dla dzieci 
 i młodzieży w otoczeniu pól i zielonych łąk.  
W Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych uczestnicy 
poznają sztukę gry na afrykańskich bębnach, własnoręcznie 
upieką naturalny chleb, który zjedzą przy ognisku albo zabiorą 
do domu, nauczą się lepić z masy solnej albo w glinie, wzbiją się 
na wyżyny chodząc na szczudłach lub poćwiczą celne oko 
strzelając z łuku oraz poznają tajniki tańca z ogniem.  Będą się 
bawić i integrować pod okiem wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej. Grupa może wybrać 3 warsztaty odpowiadające 
ich potrzebom, poniżej nasza propozycja. 
 
 
PROGRAM 
 
10:00 Przyjazd do ośrodka, powitanie, zwiedzanie miejsca 
10:20 – 13:00 Warsztaty pieczenia chleba, warsztaty gry na 
afrykańskich bębnach, warsztaty łucznicze lub ceramiczne. 
13:00 – 13:15 Czas wolny 
13:15 – 13:45 Ognisko lub grill z kiełbaskami i własnoręcznie 
upieczonym chlebem 
14:00 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.10:00-14:00 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 idealne miejsce dla pozytywnych 
inicjatyw. 
 
Wyżywienie: 
Posiłek. Serwis kawowy dla opiekunów.  
 
Transport: 
We własnym zakresie  
 
Świadczenia w cenie: 
Posiłek, ubezpieczenie, pomieszczenia do warsztatów, zatrudnienie 
wykwalifikowanych instruktorów (animatorów), koordynację zajęć, 
sprzęt i materiały (piekarniki, mąkę, naczynia, bębny, łuki, strzały, 
tarcze, masę solną lub 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.  

 


