REKREACYJNO – SPORTOWA
Władysławowo - jedno z najpopularniejszych kąpielisk polskiego wybrzeża leżące u nasady Półwyspu Helskiego z piękną, szeroką,
piaszczystą plażą, największym, polskim portem rybackim i aleją Gwiazd Sportu, tuż obok której usytuowane jest Cetniewo – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma. To bez wątpienia świetne miejsce na letni wypoczynek w nadmorskim
kurorcie pełnym atrakcji turystycznych.

Willa „Pomorzanka” położona w centrum popularnego
nadmorskiego kurortu Władysławo oddalona ok 650 m. od morza. Spokojna okolica
zapewnia ciszę i spokój a jednocześnie dostęp do atrakcji miasteczka np. Dom
Rybaka, Park Rozrywki powoduje, iż to idealne miejsce na letni wypoczynek. Obiekt
oddany do użytku w 2003 r. posiada bardzo bogatą infrastrukturę – kryty basen,
liczne sale taneczne, sala wielofunkcyjne w tym duża sala gimnastyczna. Ponadto do
dyspozycji dzieci: stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt TV, gry komputerowe,
stół do ping-ponga, stół bilardowy. Sala dyskotekowa, sala biesiadna, karaoke. Pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym. Obok obiektu boiska do siatkówki i koszykówki, wydzielone miejsca na ognisko. W bezpośrednim
sąsiedztwie nowoczesne boisko piłkarskie „orlik” ze sztuczną nawierzchnią idealne do treningów piłkarskich.
Nieopodal znajduje się również jedne z największych portów rybackich w Polsce.
Wyjątkową atmosferę ośrodka dopełnia smaczna domowa kuchnia i przemiły personel.

NIE CZEKAJ ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ!!! 71 799 89 38

Specjalna oferta dla Policjantów!!!

biuro@intur.wroc.pl

www.intur.wroc.pl

PROGRAM KOLONII:
•
•
•

zajęcia z koszykówki 2 x 1,5 h– gry zespołowe, nauka zasad, technik i ich praktyczne wykorzystanie.
Dla dzieci lubiących koszykówkę. Na terenie ośrodka z pomocą wykwalifikowanych sędziów zostanie
przeprowadzony turniej. Grupy zostają podzielone na zespoły, które będą walczyć o puchar Pomorza.
zajęcia z piłki nożnej 2 x 1,5 h - Turniej dla dzieci lubiących piłkę nożną. Grupy dzielone na mini zespoły
walczące o puchar Pomorza. Zajęcia w obiekcie „Orlik” w określonych godzinach w zależności od dostępności
obiektu i warunków pogodowych. W razie niepogody zajęcia sportowe na boisku w miarę dostępności.
zajęcia z łucznictwa – ćwiczenie umiejętności posługiwania się łukiem, techniki strzelania do celu

● WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY WYBRZEŻA
● IMPREZY SPORTOWE: Dzień Sportu, rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, tenisa stołowego, wyścigi sztafet –
kolonijny tor przeszkód.
● BODY ART - malowanie twarzy i wykonywanie zmywalnego tatuażu
● SAVOIR VIVRE NASTOLATKA XXI WIEKU
● IMPREZY KOLONIJNE: dyskoteki, karaoke, „Randka w ciemno”, You can dance, Otrzęsiny (Neptunalia), zaślubiny z morzem,
bal przebierańców, Milionerzy, Jaka to melodia, głuchy telefon, kalambury.
● PLAŻOWANIE I KĄPIELE (plaża strzeżona, opieka ratownika)
● OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, KARAOKE
● KONKURSY Z NAGRODAMI: plastyczny, rzeźby z piasku, mody kolonijnej, na najbardziej sympatycznego kolonistę itp.
● WIELKA BITWA BALONOWA – przy pomocy małych baloników napełnionych wodą
rozpoczniemy wielką bitwę DO OSTANIEGO SUCHEGO UCZESTNIKA!!! Wygrywa ta drużyna, która
wcześniej upoluje wszystkich uczestników drużyny przeciwnej.
● POBYT NA BASENIE – 1x1h
●GRY REKREAYJNE: Frisbee, Ringo, Petanque
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja - śniadanie w formie bufetu) + suchy
prowiant na drogę powrotną
KADRA: całodzienna opieka kadry pedagogicznej i medyczne, ratownik WOPR
UBEZPIECZENIE: NNW na przejazd i pobyt
*Warunkiem zrealizowania programu animacyjnego „Akademia Małego Sportowca” jest uczestnictwo min.
15 dzieci!

Specjalna oferta dla Policjantów!!!

www.intur.wroc.pl

•
•

pływanie motorówką – z potrzebnym osprzętowaniem i wykwalifikowaną kadrą
zajęcia z żeglarstwa – zdobywanie wiedzy żeglarskiej a także wspaniała przygoda ucząca
samodzielności i zaradności - dzieci poznają fachową terminologie żeglarską oraz manewry i
zwroty, nie jest wymagana umiejętność pływania, wszystkie zajęcia na wodzie odbywają się w
kamizelkach ratunkowych (obowiązkowo nawet dla umiejących dobrze pływać), osłonę
asekuracyjną stanowią motorówki z wykwalifikowanymi instruktorami. Na jedną załogę
składającą się z 4 osób przypada jeden instruktor / ALTERNATYWNIE zajęcia na kajakach
dwuosobowych na bezpiecznym akwenie z mielizną, nauka techniki pływania na kajaku.
*Warunkiem zrealizowania tego programu animacyjnego jest uczestnictwo min. 20 dzieci!

Wiemy jak ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy, dlatego jako jedni z niewielu
organizatorów wypoczynku dla dzieci organizujemy tego typu zajęcia! Uczestnicy dowiedzą się jak
prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową wedle najnowszych amerykańskich
standardów AHA. A także: techniki ucisku klatki piersiowej, prawidłowej wentylacji, pozycja boczna
ustalona – pozycja bezpieczna, unieruchamiania kończyn, wykorzystanie deski ortopedycznej, korzystanie
z defibrylatora AED, pomoc w zadławieniu, różnice w resuscytacji u dorosłego, dziecka, niemowlęcia etc.
słowem wszystko to co przyda się w codziennym życiu.
*Warunkiem zrealizowania tego programu animacyjnego jest uczestnictwo min. 20 dzieci!
CENA ZAWIERA KOSZTY: 11 noclegów, wyżywienia, kadry, programu zawartego, ubezpieczenia, podatku VAT.

Serdecznie zapraszamy!
- Biuro Turystyczne INTUR – bezpieczny wypoczynek dla Twojego dziecka!

WŁADYSŁAWOWO
REKREACYJNO – SPORTOWA
Władysławowo - jedno z najpopularniejszych kąpielisk polskiego wybrzeża leżące u nasady Półwyspu Helskiego z piękną, szeroką,
piaszczystą plażą, największym, polskim portem rybackim i aleją Gwiazd Sportu, tuż obok której usytuowane jest Cetniewo – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma. To bez wątpienia świetne miejsce na letni wypoczynek w nadmorskim kurorcie pełnym atrakcji
turystycznych.

Willa
„Pomorzanka” położona w centrum popularnego
nadmorskiego kurortu Władysławo oddalona ok 650 m. od morza. Spokojna okolica
zapewnia ciszę i spokój a jednocześnie dostęp do atrakcji miasteczka np. Dom Rybaka,
Park Rozrywki powoduje, iż to idealne miejsce na letni wypoczynek. Obiekt oddany do
użytku w 2003 r. posiada bardzo bogatą infrastrukturę – kryty basen, liczne sale
taneczne, sala wielofunkcyjne w tym duża sala gimnastyczna. Ponadto do dyspozycji
dzieci: stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt TV, gry komputerowe, stół do pingponga, stół bilardowy. Sala dyskotekowa, sala biesiadna, karaoke. Pokoje 4-osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym. Obok obiektu boiska do siatkówki i koszykówki,
wydzielone miejsca na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesne boisko
piłkarskie „orlik” ze sztuczną nawierzchnią idealne do treningów piłkarskich.

NIE CZEKAJ ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ!!! 71 799 89 38

biuro@intur.wroc.pl

PROGRAM KOLONII:
● Wizyta w Ocean Parku! – TEMATYCZNY PARK Z PODWODNYM ŻYCIEM – spotkanie z największymi
wielorybami, rekinami, żółwiami olbrzymimi, przesympatycznymi delfinami oraz czterdziestką innych
zwierząt morskich i oceanicznych". Rozpczniemy od spaceru z przewodnikiem a w programie m.in.
NOWOŚĆ!!! „Interaktywna rozmowa z wygadanym wielorybkiem- ”BAWIĄC EDUKUJE!!! oraz
Interaktywne Akwarium. Ponadto akwarium z żywymi rekinami, plac zabaw z trampolinami, euro
bungee zabezpieczone przez wykwalifikowanych instruktorów.
● Wizyta w Parku Ewolucji – TEMATYCZNY PARK ZWIĄZANY Z HISTORIĄ EWOLUCJI NA ZIEMI. Razem z Nami
poprzez edukację i rozrywkę odkryjemy tajemnice odległej przeszłości. Zobaczymy z bliska fascynujące okazy
prehistorycznych mieszkańców Ziemi. Batyskafem udamy się w niezapomnianą podróż na dno oceanu
(technologia 7D), a na otwartej przestrzeni zobaczymy Tyranozaura, Stegozaura, Brachiozaura oraz wiele innych
wymarłych zwierząt w historii ewolucji. Każdy uczestnik wejdzie także do prehistorycznego kina, gdzie będzie
mógł zobaczyć interaktywne show z wygadanym dinozaurem.
● WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ŁEBY: Prawdziwi odkrywcy wezmą swoje plecaki i udadzą się w podróż do
Słowińskiego Parku Narodowego. Położony niedaleko Łeby, jest jednym z najcenniejszych obiektów
przyrodniczych w Polsce. To właśnie tutaj znajdują się unikatowe w skali Europy ruchome wydmy, po których
nasi Mali Odkrywcy będą spacerować. Aby dotrzeć pod same wydmy, uczestnicy przejadą się małymi
melexami, co stanowić będzie dodatkową atrakcję i sprawi frajdę wszystkim dzieciom!

● WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY WYBRZEŻA
● IMPREZY SPORTOWE: Dzień Sportu, rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę , piłkę nożną, tenisa stołowego,
wyścigi sztafet – kolonijny tor przeszkód.
● BODY ART - malowanie twarzy i wykonywanie zmywalnego tatuażu
● SAVOIR VIVRE NASTOLATKA XXI WIEKU
● IMPREZY KOLONIJNE: dyskoteki, karaoke, „Randka w ciemno”, You can dance, Otrzęsiny (Neptunalia),
zaślubiny z morzem, bal przebierańców, Milionerzy, Jaka to melodia, głuchy telefon, kalambury.
●PLAŻOWANIE I KĄPIELE (plaża strzeżona, opieka ratownika)
● POBYT NA BASENIE (2 x1 h)

● OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, KARAOKE
● KONKURSY Z NAGRODAMI: plastyczny, rzeźby z piasku, mody kolonijnej, na najsympatyczniejszego
kolonistę
● WIELKA BITWA BALONOWA – przy pomocy małych baloników napełnionych wodą rozpoczniemy wielką
bitwę DO OSTANIEGO SUCHEGO UCZESTNIKA!!! Wygrywa ta drużyna, która wcześniej upoluje wszystkich
uczestników drużyny przeciwnej.
● GRY REKREAYJNE: Frisbee, Ringo, Petanque
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie ( śniadanie , obiad , kolacja - śniadanie w formie bufetu) + suchy
prowiant na drogę powrotną
KADRA: całodzienna opieka kadry pedagogicznej i medyczne, ratownik WOPR
UBEZPIECZENIE: NNW na przejazd i pobyt
*Warunkiem zrealizowania programu animacyjnego „Akademia Małych Odkrywców” jest uczestnictwo min. 15 dzieci!

Wiemy jak ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy, dlatego jako jedni z niewielu
organizatorów wypoczynku dla dzieci organizujemy tego typu zajęcia! Uczestnicy dowiedzą się
jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową wedle najnowszych
amerykańskich standardów AHA. A także: techniki ucisku klatki piersiowej, prawidłowej wentylacji,
pozycja boczna ustalona – pozycja bezpieczna, unieruchamiania kończyn, wykorzystanie deski
ortopedycznej, korzystanie z defibrylatora AED, pomoc w zadławieniu, różnice w resuscytacji u
dorosłego, dziecka, niemowlęcia etc. słowem wszystko to co przyda się w codziennym życiu.
*Warunkiem zrealizowania tego programu animacyjnego jest uczestnictwo min. 20 dzieci!
CENA ZAWIERA KOSZTY: 11 noclegów, wyżywienia, kadry, programu zawartego, ubezpieczenia, podatku VAT.

Serdecznie zapraszamy!
- Biuro Turystyczne INTUR – bezpieczny wypoczynek dla Twojego dziecka!

REKREACYJNO – SPORTOWA
Władysławowo - jedno z najpopularniejszych kąpielisk polskiego wybrzeża leżące u nasady Półwyspu Helskiego z piękną,
szeroką, piaszczystą plażą, największym, polskim portem rybackim i aleją Gwiazd Sportu, tuż obok której usytuowane
jest Cetniewo – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma. To bez wątpienia świetne miejsce na letni wypoczynek
w nadmorskim kurorcie pełnym atrakcji turystycznych.

Willa „Pomorzanka” położona w centrum popularnego nadmorskiego kurortu
Władysławo oddalona ok 650 m. od morza. Spokojna okolica zapewnia ciszę i spokój a jednocześnie dostęp
do atrakcji miasteczka np. Dom Rybaka, Park Rozrywki powoduje, iż to idealne miejsce na letni wypoczynek.
Obiekt oddany do użytku w 2003 r. posiada bardzo bogatą infrastrukturę – kryty basen, liczne sale taneczne,
sala wielofunkcyjne w tym duża sala gimnastyczna. Ponadto do dyspozycji dzieci: stołówka, świetlica
wyposażona w sprzęt TV, gry komputerowe, stół do ping-ponga, stół bilardowy. Sala dyskotekowa, sala
biesiadna, karaoke. Pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obok obiektu boiska do siatkówki i
koszykówki, wydzielone miejsca na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesne boisko piłkarskie
„orlik” ze sztuczną nawierzchnią idealne do treningów piłkarskich. Nieopodal znajduje się również jedne z
największych portów rybackich w Polsce. Wyjątkową atmosferę ośrodka dopełnia smaczna domowa kuchnia
i przemiły personel.

NIE CZEKAJ ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ!!! 71 799 89 38

biuro@intur.wroc.pl

PROGRAM KOLONII:
- warsztaty plastyczno-artystyczne:
- Projektowanie przedmiotów z gliny/modeliny – własnoręcznie przygotujemy wspaniale przedmioty z gliny lub
modeliny, które pięknie ozdobimy i zabierzemy do domu
- Zajęcia z decoupage – podczas których poznacie jak w kreatywny i efektywny sposób ozdabiać przedmioty
-Tworzenie własnej biżuterii handmade
- Konkurs rzeźby w piasku
- „Nożyczkowa twórczość” - wycinanki z papieru, bibuły i serwetek
- Konkurs na najlepsze dzieło sztuki stworzone podczas kolonii
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia rozbudzające w dzieciach zdolności plastyczne – wykorzystanie różnorodnych
technik i materiałów
plastycznych, w zależności od chęci i upodobań dzieci: malarstwo i rysunek – akwarele, plakat, kredki
pastelowe, świecowe, prace z papieru – wyklejanki, wydzieranki, formy przestrzenne – plastelina, prace
plastyczne z wykorzystaniem darów natury, prace typu kolaż – łączenie kilku technik plastycznych; rozwijamy
wyobraźnie plastyczną w plenerze, wykonujemy witraże.
- Wycieczka autokarowa do Skansenu, koło Władysławowa - pokaz toczenia na kole garncarskim, objaśnienie
procesu wyrobu naczyń ceramicznych oraz możliwość sprawdzenia się na kole garncarskim. Każde z dzieci
wykona własnoręcznie naczynie, które pięknie opiszą i zabiorą do domu.
➢
● IMPREZY SPORTOWE: Dzień Sportu , rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę , piłkę nożną, tenisa
stołowego, wyścigi sztafet – kolonijny tor przeszkód.
● BODY ART - malowanie twarzy i wykonywanie zmywalnego tatuażu
●SAVOIR VIVRE NASTOLATKA XXI WIEKU
● IMPREZY KOLONIJNE: dyskoteki , karaoke, „Randka w ciemno, You can dance, Otrzęsiny (Neptunalia),
zaślubiny z morzem, bal przebierańców, Milionerzy, Jaka to melodia, głuchy telefon, kalambury.
●PLAŻOWANIE I KĄPIELE (plaża strzeżona , opieka ratownika)
●OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, KARAOKE

●KONKURSY Z NAGRODAMI: plastyczny, rzeźby z piasku, mody kolonijnej, na
najsympatyczniejszego kolonistę
●WIELKA BITWA BALONOWA – przy pomocy małych baloników napełnionych wodą
rozpoczniemy wielką bitwę DO OSTANIEGO SUCHEGO UCZESTNIKA!!! Wygrywa ta drużyna,
która wcześniej upoluje wszystkich uczestników drużyny przeciwnej.
●GRY REKREACYJNE: Frisbee, Ringo, Petanque
● POBYT NA BASENIE – 1x1h
● WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY WYBRZEŻA
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja - śniadanie w formie bufetu) +
suchy prowiant na drogę powrotną
KADRA: całodzienna opieka kadry pedagogicznej i medyczne, ratownik WOPR
UBEZPIECZENIE: NNW na przejazd i pobyt
*Warunkiem zrealizowania programu animacyjnego „Akademia Małych Artystów” jest uczestnictwo
min. 15 dzieci!

Wiemy jak ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy, dlatego jako jedni z niewielu
organizatorów wypoczynku dla dzieci organizujemy tego typu zajęcia! Uczestnicy dowiedzą się jak
prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową wedle najnowszych amerykańskich
standardów AHA. A także: techniki ucisku klatki piersiowej, prawidłowej wentylacji, pozycja boczna ustalona
– pozycja bezpieczna, unieruchamiania kończyn, wykorzystanie deski ortopedycznej, korzystanie z
defibrylatora AED, pomoc w zadławieniu, różnice w resuscytacji u dorosłego, dziecka, niemowlęcia etc.
słowem wszystko to co przyda się w codziennym życiu.
*Warunkiem zrealizowania tego programu animacyjnego jest uczestnictwo min. 20 dzieci!
CENA ZAWIERA KOSZTY: 11 noclegów, wyżywienia, kadry, programu zawartego, ubezpieczenia, podatku VAT.

Serdecznie zapraszamy!
- Biuro Turystyczne INTUR – bezpieczny wypoczynek dla Twojego dziecka!

REKREACYJNO – SPORTOWA
Władysławowo - jedno z najpopularniejszych kąpielisk polskiego wybrzeża leżące u nasady Półwyspu Helskiego z piękną, szeroką,
piaszczystą plażą, największym, polskim portem rybackim i aleją Gwiazd Sportu, tuż obok której usytuowane jest Cetniewo – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma. To bez wątpienia świetne miejsce na letni wypoczynek w nadmorskim kurorcie pełnym atrakcji
turystycznych.

Willa „Pomorzanka” położona w centrum popularnego nadmorskiego kurortu
Władysławo oddalona ok 650 m. od morza. Spokojna okolica zapewnia ciszę i spokój a jednocześnie dostęp
do atrakcji miasteczka np. Dom Rybaka, Park Rozrywki powoduje, iż to idealne miejsce na letni wypoczynek.
Obiekt oddany do użytku w 2003 r. posiada bardzo bogatą infrastrukturę – kryty basen, liczne sale taneczne,
sala wielofunkcyjne w tym duża sala gimnastyczna. Ponadto do dyspozycji dzieci: stołówka, świetlica
wyposażona w sprzęt TV, gry komputerowe, stół do ping-ponga, stół bilardowy. Sala dyskotekowa, sala
biesiadna, karaoke. Pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obok obiektu boiska do siatkówki i
koszykówki, wydzielone miejsca na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesne boisko piłkarskie
„orlik” ze sztuczną nawierzchnią idealne do treningów piłkarskich. Nieopodal znajduje się również jedne z
największych portów rybackich w Polsce. Wyjątkową atmosferę ośrodka dopełnia smaczna domowa kuchnia
i przemiły personel.

NIE CZEKAJ ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ!!! 71 799 89 38

biuro@intur.wroc.pl

-prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, z licznymi wyróżnieniami krajowymi i
międzynarodowymi!
Urozmaicone rodzaje tańca: standardowe, latynoamerykańskie, nowoczesne m.in.: ZUMBA –
niesamowite połączenie elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness, dzięki którym
można spalić nawet 600 kalorii!,
MODERN JAZZ – charakteryzujący się płynnymi ruchami
zaczerpniętymi z klasyki, pełen emocji i ekspresji emanującej podczas tańca, zajęcia fitness.
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zajecia tańca towarzyskiego:
tańce latynoamerykańskie : cha-cha-cha, samba, rumba, paso-doble, jive
tańce standardowe: walc angielski,tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep
Podstawy klasyki (wypracowanie pięknych linii stop oraz rak dla dziewczynek, nauka obrotów,
dla chłopcow nauka piruetow oraz wyskoków)
Zajęcia taneczne z salsy liniowej.
Zumba dla dzieci (żywiołowe choreografie do muzyki)
Trening funkcjonalny (przygotowanie motoryczne, które jest postawą do wszystkich innych form
ruchu fizycznego) - dla dzieci od 10roku życia
Prowadzenie wieczornych dyskotek :)

☺

przygotowanie choreografii tanecznej na zakończenie obozu (pokaz tańca)
tańce kubańskie i karaibskie rytmy z muzyką jazzową i rozrywkową, taniec nowoczesny HIPHOP czy BREAK-DANCE przeniosą was w magiczny świat tańca.

WARSZTATY TANECZNE –

6 ZAJĘĆ X 2 h

- Szeroki wachlarz różnych rodzajów tańca pozwoli wam rozwinąć umiejętności taneczne, kształtujących
również wiele cech motorycznych. Świetna przygoda zarówno dla początkujących jak i dla tych, których
kultura nowoczesnego tańca nie jest obca. Pod okiem profesjonalnych dyplomowanych instruktorów
tańca polepszysz swoją sprawność i zyskasz cenne taneczne umiejętności.
W programie zajęć: historia i omówienie podstawowych informacji dotyczących różnych stylów: Tańce
standardowe i latynoamerykańskie, Zumba, Modern Jazz, hip hop, breakdance,

- Kultura hip-hopu i graffiti: wykonanie własnych prac przy wykorzystaniu różnych
materiałów plastycznych
- Pojedynki taneczne i kreacja wizerunku scenicznego
- przygotowanie własnego teledysku z pokazem tanecznym (wcielimy się w postać
najlepszych polskich i zagranicznych tancerzy)
- Przygotowanie końcowego układu tanecznego
Wszystkie zajęcia będą odbywały się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

● WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY WYBRZEŻA
● WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ŁEBY: Odwiedzimy Słowiński Park Narodowy – Ruchome
Wydmy. Zwiedzanie Łeby.
● IMPREZY SPORTOWE: Dzień Sportu , rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę , piłkę nożną, tenisa
stołowego, wyścigi sztafet – kolonijny tor przeszkód.
● BODY ART - malowanie twarzy i wykonywanie zmywalnego tatuażu
● IMPREZY KOLONIJNE: dyskoteki , karaoke, „Randka w ciemno, You can dance, Otrzęsiny
(Neptunalia), zaślubiny z morzem, bal przebierańców, Milionerzy, Jaka to melodia, głuchy telefon,
kalambury.
● PLAŻOWANIE I KĄPIELE (plaża strzeżona, opieka ratownika)
● OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, KARAOKE
● KONKURSY
Z
NAGRODAMI: plastyczny, rzeźby z piasku, mody kolonijnej, na
najsympatyczniejszego kolonistę
● WIELKA BITWA BALONOWA – przy pomocy małych baloników napełnionych wodą
rozpoczniemy wielką bitwę DO OSTANIEGO SUCHEGO UCZESTNIKA!!! Wygrywa ta drużyna, która
wcześniej upoluje wszystkich uczestników drużyny przeciwnej.
● POBYT NA BASENIE – 1x1h

WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja - śniadanie w formie bufetu) + suchy prowiant
na drogę powrotną
KADRA: całodzienna opieka kadry pedagogicznej i medyczne, ratownik
UBEZPIECZENIE: NNW na przejazd i pobyt
*Warunkiem zrealizowania programu animacyjnego „Akademia Tańca&Fitness – Dance&Fitnes Academy” jest
uczestnictwo min. 15 dzieci!

Wiemy jak ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy, dlatego jako jedni z niewielu
organizatorów wypoczynku dla dzieci organizujemy tego typu zajęcia! Uczestnicy dowiedzą
się jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową wedle najnowszych
amerykańskich standardów AHA. A także: techniki ucisku klatki piersiowej, prawidłowej wentylacji,
pozycja boczna ustalona – pozycja bezpieczna, unieruchamiania kończyn, wykorzystanie deski
ortopedycznej, korzystanie z defibrylatora AED, pomoc w zadławieniu, różnice w resuscytacji u
dorosłego, dziecka, niemowlęcia etc. słowem wszystko to co przyda się w codziennym życiu.
*Warunkiem zrealizowania tego programu animacyjnego jest uczestnictwo min. 20 dzieci!

CENA ZAWIERA KOSZTY: 11 noclegów, wyżywienia, kadry, programu zawartego, ubezpieczenia, podatku VAT.

Serdecznie zapraszamy!
- Biuro Turystyczne INTUR – bezpieczny wypoczynek dla Twojego dziecka!

