Kolonia letnia w Międzyzdrojach
Ośrodek Kolonijny „Delfin”
termin 24 czerwca do 7 lipca 2018 r.
Koszt kolonii 1 550 zł

Organizator – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Przyjmujemy zapisy na kolonie dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Ilość miejsc ograniczona (35 uczestników tj. 2 grupy)
Wychowawcy:
Marcelina Jordan – grupa starsza
Anna Kamzol - grupa młodsza
Kierownik kolonii: Mirosława Psujek

Zapewniamy :
1. Pokoje 3, 4 i 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym w ośrodku wczasowo-kolonijnym „Delfin”
( do morza – ok. 150 m),
2. 3 posiłki dziennie + podwieczorek,
3. Atrakcyjny program kolonijny (poniżej),
4. Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i ratownika wodnego,
5. Dojazd do Międzyzdrojów – z Wrocławia Intercity PKP.

Informacja o kolonii: tel. (71) 314-01-72, tel. kom. 500 579 177
lub www.pceik.pl

PROGRAM
I. PLAŻOWANIE I KĄPIEL W MORZU:
1. Pobyt na plaży oraz kąpiele w morzu codziennie, rano i po południu, tylko przy sprzyjającej aurze,
z wyjątkiem dni, kiedy organizowane są wycieczki piesze, objęte programem.
2. Plażowanie i kąpiel w morzu odbywać się będą tylko pod opieką kadry i wykwalifikowanego
ratownika. Odległość plaży od ośrodka - 150 m.
II. WYCIECZKI PIESZE, których celem jest ukazanie dzieciom piękna nadmorskiej przyrody, regionalnej
kultury oraz uczulenie na potrzebę ochrony środowiska:
1. Rezerwat żubrów w Wolińskim Parku Narodowym,
2. Nadbrzeżny klif.
III. WYCIECZKA AUTOKAROWE:
W programie:
1. Wycieczka autokarowa do Wolina,
a) zwiedzanie archeologiczno-przyrodniczego Wolina-Jomsburga,
b) 4 godzinny pobyt w wczesnośredniowiecznym Skansenie Wikingów,
 pokazy i nauka dawnych rzemiosł – warsztaty tematyczne,
 gry i zabawy historyczne (bitwa na miecze w strojach średniowiecznych, strzelanie
średniowiecznego łuku),
 poczęstunek Wikinga (podpłomyk, chleb ze smalcem, herbata ziołowa).
IV. UDZIAŁ W 23. FESTIWALU GWIAZD W MIĘDZYZDROJACH:
 gra miejska,
 udział kolonistów w imprezach towarzyszących Gali np. czytanie książek przez aktorów scen
polskich,
 spacer po Alei Gwiazd w Międzyzdrojach.

V.

IMPREZY I KONKURSY:
Konkurs czystości dla poszczególnych pokoi
Konkurs plastyczny na „Logo pokoju”.
Konkurs na najzabawniejszą nazwę grupy
Konkurs plastyczny: „Najciekawszy dzień na kolonii”
Konkurs plastyczny: „Narysuj, co widziałeś w rezerwacie”
Konkurs plastyczny: „Mój wychowawca – karykatura”
Budowa zamków z piasku na plaży.
VI. SPORT:
1. Rozgrywki sportowe: piłka ręczna, siatkowa,
2. Mistrzostwa kolonijne w piłkę nożną z miejscową drużyną .
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