
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIZYTA STUDYJNA 2-DNIOWA 
 
Zapraszamy na wizytę studyjną dla organizacji pozarządowych, 
ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, samorządów 
lokalnych, spółdzielni socjalnych, nauczycieli, animatorów itp. 
połączoną z warsztatami artystycznymi i rozwojowymi.  
W Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych uczestnicy 
zintegrują się podczas wspólnego wybijania rytmu na afrykańskich 
bębnach, być może odkryją talent we własnoręcznym pieczeniu 
naturalnego chleba, a także poćwiczą celne oko strzelając z łuku. 
Adrenaliny dostarczy nauka chodzenia na szczudłach, która również 
pozwala rozwijać zaufanie w grupie. Natomiast warsztaty tańca z 
ogniem dla uczestników oraz ceramika lub inne rękodzieło 
(decupage, ceramika, biżuteria, itp.) pozwolą na naukę 
kreatywnego myślenia. W ofercie jest prezentacja: działalności 
ośrodka - podmiotu ekonomii społecznej, metody pracy Kaczego 
Bagna w oparciu o proces grupowy i edukację alternatywną, a także 
historia powstania Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Możemy 
zorganizować krótkie szkolenie z ekonomii społecznej albo 
interpersonalne. Wieczorem zorganizujemy karaoke, a może 
koncert Elvisa? Chętnie przygotujemy dla waszej grupy 
indywidualną ofertę odpowiadającą potrzebom uczestników oraz 
tematowi wyjazdu (jak np. przedsiębiorczość, wolontariat, edukacja 
czy animacja społeczna), a poniżej nasza propozycja programu. 
 

PROGRAM 
I dzień 
10:00 przyjazd grupy, warsztaty artystyczne: gra na afrykańskich 
bębnach, pieczenie chleba, chodzenia na szczudłach lub strzelanie z 
łuku; obiad (2 dania); warsztaty ceramiczne, tańca z ogniem; 
prelekcja tematyczna o działalności Kaczego Bagna – Miejsca 
Inicjatyw Pozytywnych i Spółdzielni Socjalnej; kolacja i wieczorna 
biesiada, pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Czarne Perły. 
II dzień 
Śniadanie, szkolenie z ekonomii społecznej/przedsiębiorczości albo 
z innego wybranego przez klienta tematu, 13:00 obiad (2 dania), 
14:00 wyjazd. 
 

WYŻYWIENIE: 
2 posiłki (obiad i kolacja). Serwis kawowy. Posiłki 
przygotowywane są ze świeżych produktów od lokalnych 
dostawców. U nas zjesz jak u babci, dużo, smacznie i zdrowo! 
 

CENA 
Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń:  
tel. 603 789 146 lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl 
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Zakwaterowanie: 
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to  niezależny ośrodek 
edukacji i animacji  znajdujący się niedaleko Nowego Miasta 
Lubawskiego. Jest to modelowy ośrodek specjalizujący się w pracy z 
grupami młodzieżowymi i dorosłymi w oparciu o proces grupowy i 
alternatywne formy edukacji. Mieszcząca się u nas Spółdzielnia Socjalna 
realizuje szereg warsztatów artystycznych poprzez pracę z ciałem, 
rytmem oraz techniki kreatywne. Jej głównym produktem są zajęcia w 
pracowni ceramicznej, ale spółdzielnia zajmuje się dodatkowo 
produkcją mebli z palet. Ośrodek  posiada  pełne zaplecze noclegowo – 
cateringowe usytuowane na Warmii w okolicy pól, lasów i łąk. 
Zapewniamy kameralność, przyjmując jednorazowo grupy do 30 osób. 
Jednocześnie w ośrodku przebywa tylko jedna grupa. 
Wspólna sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), sprzyjająca 
integracji, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek z prysznicami - 
osobno dla kobiet i mężczyzn. Na terenie obiektu znajdują się: kuchnia, 
stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem na 
malowniczą okolicę, sala warsztatowa, pracownia ceramiczna, kafeteria 
– chillout room, 3,5ha terenów zielonych do realizacji zajęć 
artystycznych, oraz do wyłącznej dyspozycji dla uczestników - przytulna 
piwnica z kominkiem i barem na wyłączność! Teren jest ogrodzony i 
bezpieczny. 
 

TRANSPORT: 
We własnym zakresie. 
 
Świadczenia w cenie: 

4 posiłki (obiad, kolacja, śniadanie, obiad), serwis kawowy, 
ubezpieczenie, pomieszczenia do warsztatów, zatrudnienie 
wykwalifikowanych instruktorów (animatorów, trenerów), 
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, materiały szkoleniowe itp.). 
 
Uwagi: 
Uczestnicy powinni posiadać: sportowe obuwie na zmianę, wygodną 
odzież, też taką, którą można pobrudzić i dobry humor.  

 


